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" На все свій час, і час усілякій речі під небом: час 
народжуватися і час помирати; ... час розкидати каміння і час  
його збирати; ... час війні, і час миру" (Екл. 3:5; 3:1-8)  
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В С Т У П  

 
Актуальність теми. Історія міст і сіл як соціально-

просторових форм існування людського співтовариства, 
способів самоорганізації міських спільнот, становлення й 
розвитку специфічної міської культури є одним з 
найцікавіших аспектів історичного знання. Водночас історія 
співжиття людей у містах становить невичерпне джерело 
інформації щодо форм розвитку виробництва, поділу праці, 
специфіки «ділового спілкування» у різних країнах й 
регіонах. Саме у містах концентрувалися й концентруються 
унікальні історико-культурні цінності, що відіграють роль 
сполучної ланки поміж минулим, сьогоденням й днем 
прийдешнім. 

Разом з тим, міський соціум є назагал полікультурним 
середовищем, що у ньому у складній взаємодії й 
переплетенні співіснують чи конфліктують іноді 
діаметрально протилежні цивілізаційні орієнтації. Особливо 
це прикметно для міського середовища прикордонної смуги 
з етнічно строкатим населенням, де поєднуються й 
перехрещуються впливи не лише кількох держав, але й 
різних систем ціннісних орієнтацій, політичних 
преференцій й менталітету, що переплавлюються у 
своєрідному міському «плавильному казані», формуючи 
виразне індивідуальне обличчя, ауру того чи іншого міста.  

У відродженій Українській державі зростає розуміння 
ваги й актуальності вивчення історичного розвитку 
вітчизняних міст. Обговорення проблем демократизації, 
реформи місцевого самоврядування, розподілу владних 
повноважень між центром й місцями, впровадження 
європейських стандартів та засад міського самоврядування 
перманентно наштовхуються на брак дослідження 
відповідних проблем кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., 
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коли подібні питання перебували у центрі суспільно-
політичного життя. Відтак, відповідаючи на виклики часу, 
міська проблематика, після періоду напівзабуття усе 
виразніше переміщується з периферії наукового 
зацікавлення в його центр, що частково пов’язане й зі 
зміною наукової парадигми, все виразнішим домінуванням 
у сучасних дослідженнях питань соціальної історії, в тому 
числі й міст.  

Метою роботи є комплексне дослідження соціально-
культурного розвитку міст радянського Поділля упродовж 
1920-х рр. у контексті загального суспільно-політичного й 
культурно-освітнього розвитку УСРР.  

Для реалізації цієї мети поставлені наступні завдання:  
– проаналізувати сучасний стан наукової розробки 

проблеми, досягнення й прогалини наявної історіографії 
питання, рівень її джерельного забезпечення;  

– дослідити особливості етнодемографічної еволюції 
міст радянського Східного Поділля;  

– вивчити специфіку соціокультурного розвитку 
міського соціуму регіону під впливом політико-
економічних й суспільно-політичних трансформацій у всій 
УСРР;  

– з’ясувати особливості репресивних дій влади щодо 
представників інтелектуальної еліти Поділля упродовж 
1920-х – початку 1930-х рр.  

Об’єктом дослідження є міста Східного Поділля, що у 
міжвоєнному періоді входило до складу УСРР.  

Предметом дослідження є закономірності та 
особливості соціокультурної еволюції міського населення 
Східного Поділля за умов переходу від політики «воєнного 
комунізму» до так званої нової економічної політики й 
контроверсійної політики «українізації», закорінення у 
регіоні більшовицької адміністрації й «нормалізації» 
міського життя на іншій, аніж за імперії Романових й 
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Української Народної Республіки, основі – тоталітарного 
комуністичного режиму з виразним антиукраїнським (до 
часу притлумленим) забарвленням й особливою увагою до 
маргінальних верств міського соціуму.  

Хронологічні рамки роботи охоплюють назагал 
період 1920-х років, що включає у себе у 
загальнополітичному плані останні роки політики 
«воєнного комунізму», увесь період так званої «нової 
економічної політики» й добу більшовицької політики 
«українізації» в усій її суперечливості й контроверсійності. 
У разі потреби, коли того вимагає логіка викладу матеріалу 
й причинно-наслідкові зв’язки, робляться відступи у період, 
який передував 1920 рокам, або ж добу 1930-х рр., яка 
щільно пов’язана з попередньою добою й водночас є 
певним діалектичним запереченням першого радянського 
десятиліття, але не може бути зрозумілою без такого 
зв’язку.  

Територіальні рамки дослідження обіймають терени 
радянського Східного Поділля – частини історичного 
Подільського регіону, що у 1920-х рр., за тогочасним 
адміністративно-територіальним поділом УСРР, складалося 
з Вінницької, Кам’янецької, Могилів-Подільської, 
Проскурівської й Тульчинської округ з містами й селищами 
міського типу Баром, Бершаддю, Вінницею, Волочиськом, 
Гайсином, Городком, Деражнею, Дунаївцями, Ізяславом, 
Іллінцями, Кам’янцем-Подільським, Красиловим, 
Могилевом-Подільским, Немировим, Полонним, 
Проскуровим, Старокостянтиновом, Тульчином, 
Хмільником, Шаргородом, Шепетівкою та ін. [312]  

Методологічну основу роботи складають принципи 
об’єктивізму, історизму, системного підходу, що без них 
неможливе об’єктивне реконструювання історії 
соціокультурного розвитку міських населених пунктів 
радянського Поділля 1920-х рр. Специфіка досліджуваної 
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проблеми зумовила використання у  монографії 
відповідних методів: проблемно-хронологічного викладу; 
аналізу історичного контексту; структурно-логічного, 
порівняльно-історичного, аналітично-систематичного 
методів.  

Термінологія. Після скасування кріпацтва 1861 р. й 
здійснення міської реформи 1870 р. в імперії Романових, в 
тому числі у її українських землях, почалося зростання міст, 
які перетворювалися на центри промисловості, торгівлі, 
фінансового капіталу, науки, освіти й культури. За 
переписом 1897 р., в українських губерніях Росії 
нараховувалося 112 міст. Міщани складали 13 % населення.  

1924 р. в УСРР відбулося уточнення класифікації 
населених пунктів й складено списки міських поселень. 
Правовою основою для запровадження категорій населених 
пунктів УСРР стала «Інструкція про порядок переведення 
населених пунктів до категорії міських або сільських 
поселень», затверджена ВУЦВК 14 квітня 1924 р. Нею 
запроваджувався поділ населених пунктів радянської 
України виключно на міські і сільські. Міські, у свою чергу, 
поділялися на селища міського типу (щонайменше 3 тис. 
мешканців) і міста (понад 10 тис. мешканців). У зв’язку з 
цим майже 40 % українських міст втратили попередній 
статус. Відтоді нормативними документами не 
передбачалося існування традиційного для Правобережної 
України й, зокрема, Поділля містечка. Однак термін 
«містечко» ще використовувався в окремих нормативних 
актах наприкінці 1924 р. й 1925 р., виданих українською 
мовою. Постановою ВУЦВК і РНК УСРР «Про загальну 
назву селищ міського типу» від 28 жовтня 1925 р. з метою 
«точно встановити загальну назву селищ міського типу й 
виразно їх відмежувати під час переведення розподілу 
залюднених пунктів на міста, селища міського типу і 
сільські селища» було ухвалено в українському тексті актів 
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ВУЦВК і РНК УСРР 1924–1925 рр., де зустрічався термін 
«містечко», замінити його терміном «селище міського 
типу». Відтоді термін «містечко» у нормативних актах 
УСРР/УРСР більше не вживався.  

Термін «міське населення» обіймав мешканців як 
власне міст, так і селищ міського типу й саме у такому 
значенні використовувався статистикою УСРР 1920–1930-
х рр.  

Сучасна урбаністика наголошує на релятивності й 
певній розмитості терміну «місто», який важко окреслити 
окремими географічно-просторовими, соціально-
економічними, культурологічними або кількісно-
статистичними визначеннями. Виразно проявлялася ця 
міська специфіка й на прикладі Поділля 1920-х рр.  

Наукова новизна монографії  полягає у тому, що у ній 
вперше у вітчизняній історіографії комплексно 
проаналізовано особливості соціокультурного розвитку міст 
та міського населення Східного Поділля у контексті 
загальноукраїнського суспільно-політичного й культурного 
процесу 1920-х рр. З’ясовано особливості 
етнодемографічної ситуації у містах Поділля після 
«демографічної катастрофи» 1914–1923 рр., пов’язаної з 
роками Першої світової й українсько-російської воєн доби 
Українських визвольних змагань, коли міста регіону 
перманентно перебували у прифронтовій смузі, ставали 
здобиччю ворогуючих сторін й несли втрати у складі 
населення, до чого долучилися й роки голоду 1921–1922 рр. 
й пов’язана з ними додаткова депопуляція міських соціумів 
краю.  

Проаналізовані особливості соціокультурного розвитку 
міського життя Поділля у роки «воєнного комунізму», нової 
економічної політики й контроверсійної політики 
«українізації». З’ясований вплив більшовицької диктатури 
на деформацію соціально-політичного, громадського й 
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культурно-освітнього розвитку міського середовища, що 
додатково ускладнювалася прикордонним розташуванням 
регіону й ідеологічно штучним підтримуванням в 
СРСР/УСРР комуністичним тоталітарним режимом стану 
«фортеці в облозі». Доведено, що радянський режим, аби 
втриматися при владі, спирався на репресивний апарат, 
відстежуючи настрої громадян за допомогою розгалуженої 
мережі чекістсько-поліційної агентури, нещадно й жорстоко 
репресуючи усіх нелояльних підданих й залякуючи 
нейтральне громадянство міських осередків Поділля. З 
прикордонним статусом регіону й плеканням 
імперіалістичних планів керівництвом СРСР пов’язана й 
надмірна мілітаризація як усього Поділля, так і його 
міських центрів.  

Вивчені методи й прийоми владних дій щодо 
прискореного формування у регіоні відданого новій владі 
покоління службовців й робітників розумової праці, задля 
чого руйнувалися традиції й інституції вищої й середньої 
шкільної освіти попередної доби (часів царату й 
Українських визвольних змагань), усувалися від навчально-
виховного й наукового процесу представники 
інтелектуальної еліти краю зі «старої інтелігенції». 
Упродовж 1920–1930-х рр. практично без перерви тривали 
оперативно-чекістські операції щодо виявлення й ліквідації 
численних (назагал вигаданих і сфабрикованих самим 
НКВД) «антирадянських організацій» й «повстанських 
груп», репресувалися поодинокі представники місцевої 
наукової, педагогічної, музейницької й краєзнавчої еліти. 
До певної міри фрагментарні дії чекістів проти інтелігенції 
Поділля 1920-х рр. трансформувалися у перманентні 
системні репресії й депортації з початком 1930-х рр. й 
тривали до перших пострілів Другої світової війни, коли ці 
репресії перейшли в іншу якість, водночас ні на хвилю не 
припиняючись [161; 317].  
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Практичне значення монографії полягає у 
можливості використання її основних положень, висновків, 
фактичного матеріалу під час дослідження дотичних до цієї 
тематики проблем, підготовки узагальнюючих праць з 
історії радянської України 1920–1930-х рр., історії Поділля 
зазначеної доби, спеціальних та загальних праць з історії 
вітчизняної урбаністики, соціології, політології, 
українознавства, історико-краєзнавчих досліджень, під час 
розробки навчальних курсів з відповідних дисциплін, 
складанні біографічних, бібліографічних та інших 
довідкових видань, підготовці музейних експозицій з історії 
Подільського регіону.  

Структура монографії обумовлена метою, 
завданнями, логікою розкриття теми та її специфікою. 
Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел і літератури.   
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РОЗДІЛ I  
ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ  
 

Перший етап дослідження проблеми синхронізується з 
радянськими містобудівними експериментами 1920-х рр. 
Першорядне історіографічне значення для вивчення 
заявленої нами проблеми має праця співробітника 
Державної планової комісії УСРР І. К. Вологодцева 
«Особливості розвитку міст України», опублікована у серії 
праць «Комісії з вивчення перспектив розвитку міст» при 
Держплані УСРР [101]. Аналізуючи розвиток українських 
міст за 1897–1914 рр., автор зауважував, що лише останні 
п’ять років напередодні Першої світової війни можуть бути 
віднесені до часів промислового пожвавлення, що й 
позначилося на динаміці розвитку вітчизняних міст. Але й 
за цих умов українські міста за характером свого 
комунального благоустрою й житлового фонду суттєво 
поступалися пересічному середньоєвропейському рівневі. 
Головною причиною слугувала надмірно жорстка політика 
уряду, що цілком підпорядкував діяльність міського 
самоврядування інтересам помісного дворянства. Як 
наслідок – напередодні війни міста перебували у стані 
важкої фінансової кризи [101, с. 183].  

Війна й повоєнний голод важко відобразилася на 
частині вітчизняних міських поселень, що потрапили до 
прифронтової смуги. Особливо негативно зазначені 
чинники вплинули на міста Поділля: населення Кам’янця-
Подільського зменшилося 1923 р. у порівнянні з 1897 р. на 
17 %, Могилева-Подільського – на 11 %. І. К. Вологодцев 
окреслив період 1914–1923 р. для значної кількості 
українських міст зі скороченням кількості їхніх мешканців 
як «демографічну катастрофу». З 1923 р. розпочався 
відновлювальний період в економіці й зокрема у житті міст. 
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Щоправда, радянська політика індустріалізації 
пришвидшила асиметрію у розвитку міського середовища 
УСРР – найінтенсивніше розвивалися промислові округи 
Донбасу, що у ньому окремі індустріальні міста 
відзначалися у відновлювальний період цілком 
«американськими» темпами зростання. Переважну 
більшість подільських міст той самий автор зараховував до 
адміністративно-торговельно-промислової групи, що 
наближалася до параметрів європейського «синтетичного» 
міста з приблизно однаковою вагою фабрично-заводської 
промисловості, торгівлі, транспорту, державної й 
громадської служби [101, с. 141, 184–185].  

Малодослідженим у літературі 1920–1930-х рр., та й у 
сучасній історіографії залишається підприємницький 
прошарок міського населення України. Окремі дослідники 
пояснювали це нечітким виокремленням програмами 
переписів соціального стану різних верств підприємців 
(хазяї, які працюють лише з членами власної родини; хазяї-
одинаки; члени сім’ї, що допомагають; тощо), у зв’язку з 
чим ці дані не використовувалися для окреслення 
параметрів соціально-класової структури суспільства [346, 
с. 157]. Інші дослідники, наприклад, В. Б. Жиромська, 
зауважують, що у переписах 1920-х рр. статистичний 
матеріал систематизовано за соціальними категоріями, які, 
втім, «не завжди співпадають з класовою структурою 
суспільства, хоча й відображають її» [239, с. 15]. Така 
аргументація доволі логічна з огляду на відомий догмат 
комуністичної історіографії, згідно з яким радянське 
суспільство поділялося на ортодоксальну тричленну 
формулу: «два класи (робітничий клас і селянство) – один 
прошарок». Відтак приватний підприємець (різного 
формату) не вписувався до цієї схеми. Одначе аналіз 
конкретного статистичного матеріалу щодо внутрішнього 
складу категорії приватних підприємців за типом й 
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характером слугуватиме чіткішій диференціації їхньої 
соціальної суті. Основою такої диференціації може бути 
визначення ступеня підприємницької ініціативи.  

Певні спроби у цьому напрямі здійснювали вже 
дослідники 1920–1930-х рр., які зосереджувалися на 
визначенні ролі приватного капіталу в економіці доби непу, 
а також й «непманської буржуазії». Зроблені тогочасними 
істориками та економістами висновки, в тому числі щодо 
другорядності приватного капіталу в економічній системі на 
всіх етапах нової економічної політики, залишаються 
актуальними й нині. Аналогічної оцінки (щодо 
актуальності) заслуговує й розвідка А. П. Хоменка, котра 
побудована на підсумках демографічного перепису 1923 р. 
й висвітлює соціальну структуру українського міста [374]. 
Одначе її використання має бути критичним з огляду на 
зрозумілу ідеологічну заангажованість автора.  

На початку 1930-х рр. кардинально погіршилася 
суспільно-політична атмосфера в СРСР та УСРР, 
розгорнулися масштабні репресії проти вітчизняної 
інтелігенції й зокрема науковців, що, серед іншого, 
негативно вплинуло на розвиток містознавчих студій. З 
1929 р. – часу фабрикування процесу «Спілки визволення 
України» – системно винищувався історико-краєзнавчий 
рух та його яскраві представники, в тому числі у 
Подільському регіоні [320; 186; 213–214; 359].  

Важливим історіографічним проривом у вивченні 
заявленої нами тематики стала підготовка й публікація 26-
томної «Історії міст і сіл Української РСР» (1967–1974), 
ініційованої науковцями республіки й започаткованої 
постановою ЦК КП України від 29 травня 1962 р. «Про 
видання «Історії міст і сіл Української РСР» [153, с. 171–
176, 240–243]. Створене зусиллями 100-тисячного 
авторського колективу, в якому були представлені як учені, 
так і сільські учителі. В усіх томах витримана єдина схема 

15



відбору та розміщення матеріалу, застосовані єдині 
критерії оцінок, не позбавлені, однак, суб’єктивізму й 
вульгаризації. Видання започаткувало новий напрям у 
вітчизняній історіографії, сприяло розвиткові краєзнавчого 
руху в Україні, поширенню знань про рідній край, його 
історію, традиції, культуру [203]. Історію міст вітчизняного 
Поділля висвітлено у томах серії, присвячених Вінницькій 
та Хмельницькій областям [209; 373]. Великий досвід 
підготовки видання узагальнений у працях голови Головної 
редколегії «Історії міст і сіл УРСР» акад. НАН України 
П. Т. Тронька [353–354].  

Питання про частку міської буржуазії у соціальній 
структурі радянського суспільства залишається все ще 
недостатньо вивченим. Упродовж 1970–1980-х рр. були 
оприлюднені розвідки Ф. Г. Турченка. Дослідник, спершу у 
кандидатській дисертації, присвяченій трансформації 
соціальної структури міського населення УСРР 1920-х рр., а 
згодом і в інших публікаціях, констатував, що українська 
радянська історіографія з проблеми ліквідації так званих 
експлуататорських класів обмежувалася самими лише 
загальними деклараціями, натомість на цю тему не створено 
жодної спеціальної праці [414; 360; 362]. За усієї 
умотивованості такої аргументації й особисто цьому автору 
не пощастило заповнити вищезгаданої лакуни, оскільки він 
не мав безпосереднього доступу до надрукованих матеріалів 
переписів, отже використовував їхню інтерпретацію 
дослідниками 1920–1930-х рр. або ж покладався на бачення 
проблеми упорядників статистичних збірників.  

Єдиною спробою створення узагальнюючої праці з 
історії соціальної структури Наддніпрянської України 
міжвоєнної доби ХХ ст. стали підготовлені колективом 
авторів Інституту історії АН УРСР «Очерки развития 
социально-классовой структуры УССР 1917–1937», що у 
них синтезовані наявні на той час в історичній літературі 
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дослідження кількісних та якісних трансформацій у 
розвитку класів і соціальних верств. Автори іноді вдавалися 
до аналізу матеріалів переписів населення, одначе їхнє 
використання мало несистематичний й фрагментарний 
характер. Обсяг висвітлення еволюції різних соціальних 
груп у цьому академічному виданні відображає загальний 
стан розробленості/нерозробленості цих проблем як у 
союзній, так і українській радянській історіографії – у 
центрі уваги опинилися специфічно потрактовані 
робітничий клас і колгоспне селянство [303]. Вищезгадані 
особливості використання джерел властиві й для 
написаного Ф. Г. Турченком у цьому виданні розділу 
«Дрібнобуржуазні верстви у соціально-класовій структурі 
міського населення України (1921 р. – середина 30-х 
рр.)» [361].  

Реконструкція соціальної структури українського 
підрадянського суспільства 1920–1930-х рр. неможлива без 
висвітлення такого прикметного явища доби, як масове 
безробіття.  

Питання розвитку соціальної структури українського 
радянського суспільства привертали увагу не лише 
вітчизняних дослідників. У Лондоні 1985 р. вийшла друком 
монографія канадського ученого українського походження 
Б. Кравченка «Social Change and National Consciousness in 
Twentieth-Century Ukraine», побудована, крім 
історіографічної й історико-мемуарної літератури, й на 
публікаціях офіційної статистики СРСР – матеріалах 
демографічних переписів, зокрема й 1926 та 1939 рр. 
Учений ґрунтовно проаналізував вплив соціально-
політичних трансформацій в Україні на розвиток 
української національної свідомості у ХХ ст., зокрема й 
залежність цього процесу від урбанізації, міграцій людності 
та ін. Оскільки праця створювалася на приступній на Заході 
літературі, сам автор у передмові до української версії 
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книги (1997) самокритично зауважував: «Безперечно, якби 
свого часу я мав доступ до архівів України, це дослідження 
могло б бути набагато ширшим і змістовнішим» [268, с. 10].  

У рамках започаткованої у 1984 р. американської 
програми радянських і східноєвропейських студій, уже 
після розпаду СРСР побачила світ книга Дж. Лібера, 
спеціально присвячена дослідженню соціальних змін в 
українських містах у контексті урбанізації та 
«українізації» [384]. І хоча міста Поділля у поле зору автора 
не потрапили, запропоновані ним методологічні підходи до 
аналізу соціокультурних змін в УРСР справили помітний 
вплив на той напрям переосмислення радянської реальності, 
який вкладався у поняття «нове бачення».  

Однією з перших праць, в якій було докладно 
проаналізовано наслідки урбанізаційних процесів в УРСР 
під кутом зору втручання сталінської адміністративно-
бюрократичної системи у соціокультурну сферу життя 
суспільства стала колективна монографія В. М. Даниленка, 
Г. В. Касьянова та С. В. Кульчицького «Сталінізм на 
Україні: 20–30-ті роки» [232]. Авторам вдалося показати, як 
«підхльостування» індустріалізації зрештою призвело до 
утвердження командної економіки, прямого насильства й 
репресій, дегуманізації культури. Процес створення у ході 
цих змін т.зв. «нової інтелігенції» з притаманними їй 
особливостями соціально-психологічного складу відтворив 
у своїй монографії Г. Касьянов [254]. Ця книга стала 
спільним проектом вітчизняних і канадських науковців – 
підтримку у її виданні надав Канадський інститут 
українських студій Альбертського університету.  

Виразним свідченням необхідності ґрунтовного 
переосмислення методологічних підходів до історії 
радянської доби є праці проф. С. В. Кульчицького. 
Використовуючи закриті раніше для дослідників архівні 
джерела, в тому числі й матеріали всесоюзних переписів 
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населення 1937 й 1939 рр., учений зосередив свою увагу 
на опрацюванні концептуально-методологічних засад 
історіографії, з позицій яких можна сформувати цілісне 
уявлення щодо історичних реалій першого двадцятиріччя 
комуністичного правління в України, в тому числі й у 
міському соціумі Подільського регіону [270–272].  

Помітним внеском в осмислення соціокультурних 
процесів в УРСР 20-30-х рр. стала серія праць, присвячених 
замовчуваним у радянські часи процесам українізації. 
Своєрідним підсумком цієї роботи стала колективна 
монографія « «Українізація» 1920 – 30-х років: передумови, 
здобутки, проблеми», підготовлена колективом авторів 
Інституту історії України НАН України. Автори дослідили 
два паралельні процеси – як той, що під гаслами 
«коренізації» ініціювався «згори», так і той, що був 
реакцією українського суспільства на тимчасову 
лібералізацію радянської національної політики і йшов 
знизу. Спеціальні параграфи у монографії присвячені 
змінам у соціальній структурі населення, спричиненим 
урбанізацією і політикою українізації, а також їхнім 
етнонаціональним наслідкам [363, с. 164–191].  

Активно розвивається в Україні, хоч і досить рідко 
звертається до сюжетів 20-30-х рр., історична урбаністика, 
що фокусує увагу на містобудівній історико-культурній 
спадщині і проблемах її збереження. В. Вечерський у 
зв’язку з цим порушує цілий комплекс питань, які прямо 
стосуються руйнівного впливу тоталітарної системи на 
міське середовище у напрямі його дегуманізації та 
руйнування його соціального й культурного 
потенціалу [206].  

До цього напряму примикають новаторські праці 
дніпропетровського історика В. Підгаєцького, ґрунтовані на 
кліометричному аналізі. За результатами міських переписів 
1923 і 1926 рр. автор зробив спробу створити типологію 
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окружних і неокружних міст України, з’ясувати характер 
розподілу міського населення за заняттями, простежити 
вплив заходів радянської влади на процеси урбанізації [305–
307].  

Останнім часом під впливом історичної антропології 
міська історія почала дедалі частіше потрапляти у поле зору 
дослідників, які відносять себе до нових наукових напрямів 
– нової соціальної і нової локальної історії, історії 
повсякденності. Остання належить до новітніх напрямів 
сучасної вітчизняної історіографії, який після відновлення 
державної незалежності України набули певного розвитку. 
Об’єктом дослідження цього напряму історичної науки є 
життя пересічної, звичайної людини поза ідеологією й 
політикою із щоденними реаліями родинного, приватного 
побутування. Звичайно, враховуючи специфіку 
ідеологізованого радянського суспільства, цілком 
виключити вплив/втручання ідеології й політики на 
підрадянське повсякдення просто неможливо, отже 
«чистота експерименту» у даному разі достатньо відносна.  

Піонером вивчення повсякдення міст і сіл СРСР 1930-х 
рр. була американська дослідниця Ш. Фіцпатрік [368–369], 
яка оприлюднила власні наукові результати на початку 
1990-х рр. Приклад своєї заокеанської колеги наслідували 
російські історики, запозичивши американську 
методологію [321]. Одним з перших зосередив свої зусилля 
на російській історичній урбаністиці ленінградський/санкт-
петербурзький учений Б. М. Міронов, автор цінної 
монографії про соціально-економічний й демографічний 
розвиток російського міста 1740–1860-х рр., напрацювання 
якої згодом увійшли органічною складовою до синтетичної 
праці цього ж автора, присвяченої соціальній історії 
Росії [283–284]. Серед російських учених, які вивчають 
добу 1920–1930-х рр., варто особливо виділити праці 
Н. Лебіної та О. Осокіної, присвячені нормі й аномаліям у 
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буденному житті радянського міста, споживанню 
населення за умов тоталітарного суспільства та ін. [274–275; 
299–300; 243]  

В Україні до історіописання про побут, умови життя й 
праці городян 1920–1930-х рр. зверталося чимало 
дослідників, але переважно в ілюстративному контексті. 
Елементи просопографічного дослідження найчастіше 
присутні у публікаціях реабілітаційної історіографії. 
Зокрема такі описи зустрічаємо у розвідках про культурно-
освітніх діячів Поділля [207; 244; 253]. Системніше до 
питання про повсякденне життя міської інтелігенції регіону 
підійшли О. А. Коляструк та В. А. Нестеренко [258–259; 
292–293]. Історіографічний та методологічний аспекти 
вивчення історії повсякденності виокремлені у спеціальній 
монографії О. А. Коляструк [260].  

У працях співробітника Інституту історії України НАН 
України В. Б. Молчанова досліджено головні особливості 
життєвого рівня населення губернських центрів 
Правобережної України (зокрема Кам’янця-Подільського) 
1900–1914 рр. Особливу увагу автор приділив висвітленню 
тривалості робочого дня, зайнятості, безробіттю, динаміці 
заробітної платні та доходів головних верств міських 
жителів. Проаналізовано обсяги й характер споживання 
мешканцями міст як продуктів харчування, так і предметів 
першої необхідності та довготривалого використання. 
З’ясовано характер й розвиток надання транспортних 
послуг, вартість житла та еволюцію побутового 
обслуговування. З’ясовано специфіку пенсійного 
забезпечення громадян, взаємозв’язок життєвого рівня й 
стану благодійності. Вивчено особливості надання освітніх 
послуг, асортимент і якість сфери культурного відпочинку 
та інформаційне забезпечення громадян губернських міст 
Південно-Західного краю [286–287]. У монографії ученого 
окремий розділ присвячено соціокультурному аспектові 
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життєвого рівня городян міст Правобережжя [287, с. 141–
191].  

Ґрунтовністю, системністю й масштабами підходу до 
висвітлення теоретико-методологічних проблем історичної 
урбаністики Поділля, піонерськими розвідками щодо 
кліматичного чинника в історичному антропосоціогенезі 
регіону, ретельністю у висвітленні подробиць біографій 
відомих подільських учених, зокрема краєзнавців й 
музеєзнавців, відрізняються праці відомих дослідників – 
керівника Центру дослідження історії Поділля Інституту 
історії України НАН України при Кам’янець-Подільському 
національному університеті проф. Л. В. Баженова [186–187] 
та його вінницького колеги С. Д. Гальчака [213–215].  

Упродовж 2005–2007 рр. відділом історії України 20–
30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України 
виконувалася науково-дослідна тема «Повсякденне життя 
українського суспільства в 20-ті роки ХХ ст.» 
(№ 0105U00061). З 2008 р. цей же відділ розробляє нову 
тему НДР – «Українське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: 
Нариси повсякденного життя».  

З II кв. 2008 р. Центр теоретико-методологічних 
проблем історичної регіоналістики (керівник – д-р іст. наук 
Я. В. Верменич) відділу регіональних проблем історії 
України Інституту історії України НАН України розпочав 
виконання теми НДР «Історична урбаністика в Україні: 
теорія містознавства та методи літочислення». Низка праць 
керівника Центру ґрунтовно з’ясовує теоретико-
методологічні проблеми історичної урбаністики й 
накреслює шляхи подальшого вивчення цієї складної 
проблематики [201–202; 204–205].  

Разом з тим, проведений нами історіографічний аналіз 
засвідчує, що у сучасній українській історіографії проблема 
соціокультурного розвитку міст Поділля 1920-х – початку 
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1930-х років комплексно не досліджувалася, отже вимагає 
системного вивчення. 

Зусилля місцевих науковців, у тому числі і 
краєзнавчого загалу, координуються Центром дослідження 
історії Поділля Інституту історії України НАН України при 
Кам’янець-Подільському національному університеті. 
Центр видає «Студії Центру дослідження історії Поділля» (з 
2005 р.) та журнал «Хмельниччина: Дивокрай» (з 2004 р.). 
Центр, окрім видання великої кількості науково-популярної 
літератури, започаткував багатотомне історико-
документальне видання «Місцеве самоврядування на 
Хмельниччині: нариси історії місцевих громад» (вийшло 6 
томів), що хронологічно охоплює весь період існування цих 
громад [187].  

Розкриттю політико-правових, економічних, 
етнокультурних, соціальних та інших аспектів 
адміністративно-територіального устрою Поділля в 
історичній ретроспективі і на сучасному етапі присвячена 
монографія «Адміністративно-територіальний устрій 
Поділля. Історія і сучасність», підготовлена В. М. Олуйком, 
П. Я. Слободянюком та М. І. Баюком [294]. Окремий 
параграф 2 розділу присвячений адміністративно-
територіальному устрою на Поділлі в 1920 – 1930-х рр. Тут 
представлено великий фактичний матеріал про повіти, 
округи, волості і здійснювані владою «перекроювання» 
територій, про зміни у соціальному складі населення, 
репресивну політику властей. На жаль, поданий матеріал 
слабо структурований, а офіційні дані про адміністративно-
територіальний устрій, наведені у 1 та 2 розділах, подекуди 
відмінні.  

Джерельна база роботи. В основу монографії 
покладений аналіз матеріалів Всесоюзного перепису 
населення 1926 р. й матеріали міського перепису УСРР 
1931 р.  
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Різноманітні аспекти соціокультурного розвитку 
міського населення Подільського регіону упродовж 1920-х 
– початку 1930-х років реконструйовані й проаналізовані 
нами на основі архівних матеріалів, значна частина яких 
вводиться до наукового обігу уперше.  

Йдеться насамперед про матеріали Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління 
України (ЦДАВО України), де у контексті заявленої теми 
монографії вивчено зокрема матеріали фонду 1 – 
«Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 
(ВУЦВК)»; ф. 166 – «Народний комісаріат освіти УСРР»; 
ф. 331 – «Уповноважений Комісії сприяння ученим РНК 
СРСР при РНК УСРР»; ф. 413 – «Центральна комісія 
національних меншостей при Всеукраїнському 
Центральному Виконавчому Комітеті» (ЦКНМ). 
Опрацьовані матеріали щодо міської статистики Східного 
Поділля ф. 582 – «Центральне статистичне управління 
УРСР». Використано окремі справи ф. 2717 – 
«Всеукраїнський комітет професійної спілки робітників 
освіти». Це дало можливість з’ясувати особливості 
соціокультурного та політичного розвитку міського 
середовища Східного Поділля упродовж 1920-х – початку 
1930-х років у загальному контексті аналогічних процесів у 
всій тогочасній підрадянській Україні.  

У фондах Центрального державного архіву 
громадських об’єднань України (ЦДАГО України) 
досліджувався фонд 1 – «Центральний комітет Компартії 
України» – та його описи 7 («Протоколи засідань Оргбюро і 
Секретаріату ЦК КП(б)У і матеріали до них. 1919–
1938 рр.») та 20 («Документи відділів ЦК КП(б)У. 1918–
1941 рр.»), де виявлено матеріали щодо соціокультурного та 
політичного розвитку Подільського регіону окресленого 
періоду.  
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Ретельне вивчення матеріалів Державного архіву 
Вінницької області (ДАВО) уможливило докладну 
реконструкцію соціокультурного й громадсько-політичного 
життя Східного Поділля упродовж 1920-х – початку 1930-х 
років. Опрацьовано матеріали таких фондів ДАВО: Ф. Д-54 
(«Вінницький учительський інститут, м. Вінниця»); Ф. П-1 
(«Подільський губернський комітет КП(б)У»); Ф. П-7 
(«Ольгопільський повітовий комітет КП(б)У, м. Бершадь, 
Ольгопільський повіт, Подільська губ.»); Ф. П-29 
(«Партійний архів Вінницького обкому Компартії України. 
Вінницький округовий комітет КП(б)У»); Ф. П-30 
(«Гайсинський округовий комітет КП(б)У Подільської 
губ.»); Ф. П-31 («Могилів-Подільський округовий комітет 
КП(б)У Вінницької обл.»); Ф. Р-151 («Вінницька міська 
Рада робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів, м. Вінниця»); Ф. Р-925 («Подільський 
губернський виконавчий комітет Ради робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів, м. Вінниця 
Подільської губ.»); Ф. Р-1941 («Вінницький інститут 
народної освіти (ІНО), м. Вінниця»); Ф. Р-2625 
(«Подільський губернський революційний комітет 
(Губревком), м. Вінниця Подільської губ.»); та ін.  

Авторкою вибірково використовувалися також окремі 
фонди і справи деяких інших архівів.  
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РОЗДІЛ ІІ  
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД МІСЬКОГО 

НАСЕЛЕННЯ  
СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ У 1920-х рр.  

 
2.1. Соціальні зміни у міському середовищі Поділля  
 
Дослідник радянського міста Н. П. Анциферов ще 

1926 р. зазначав, що місто являє собою найбільш 
конкретний, сталий, складний організм та є найкращим 
природним середовищем для вивчення соціальних структур 
у всіх їхніх видозмінах [184, с. 9]. Тому особливу увагу слід 
звернути на історичні особливості розвитку міст регіону. 
Особливість подільського регіону полягала у чи не 
найбільшій в Україні щільності розташування міських 
поселень серед сільських та великою кількістю міських 
поселень містечкового типу [101, с. 156].  

В залежності від соціально-економічних, політичних, 
військових обставин поселення міського типу мали 
тенденцію до коливань кількості населення, 
функціональних змін та нерівномірного розвитку 
соціальних структур. Відома українська дослідниця 
О. С. Компан підкреслювала, що багато міст виникло в 
результаті козацької колонізації територій. Іноді такі 
козацькі поселення взагалі були фіктивними чи 
напівфіктивними через постійні переміщення населення. 
Але зростання ролі поселення у структурі оборони 
кордонів, торгівельному обігу і, як наслідок, податкової 
привабливості для «патрона» змінювало статус населеного 
пункту. Надання магдебурзького права, окремих пільг 
стимулювало їхній економічний розвиток і надавало містам 
ще й політичної ваги [261, с. 74–75].  

Однак, подальша історія міст та містечок свідчить і про 
зворотній «процес відмирання тих міст, які перестали 
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відповідати своєму призначенню» [261, с. 74–75]. На 
думку О. С. Компан, природна динаміка економічних та 
соціальних процесів на Правобережжі порушувалася 
втручанням у міські справи польської влади, яка 
знесилювала українське міщанство конкуренцією 
привілейованих іноземців.  

Тому бурхливий процес виникнення і розвитку міст 
наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст., що створив 
основу сучасної урбаністичної структури Правобережжя, 
поступово згасає. Певне піднесення подільським містам 
приніс запізнілий промисловий переворот другої половини 
ХІХ ст. Воно відбувалося переважно завдяки зростанню 
ролі міст як транспортних центрів зовнішньої та 
внутрішньої торгівлі, осередків переробки 
сільськогосподарської продукції. 

Період 1917–1920 рр. слугує прикладом боротьби 
різних політичних сил за міста як владних центри. 
Водночас, сільське населення орієнтувалося на міста як 
центри промислового та кустарно-ремісничого 
виробництва, культурно-просвітницьких осередків. В 
подальшому політична нестабільність, постійна 
змінюваність влади, економічна розруха, продовольчі 
нестатки міського населення призвели до швидкого процесу 
дезурбанізації, занепаду міського господарства та культури.  

Поділля ще до Першої світової війни вирізнялося серед  
сільськогосподарських районів України розвинутою 
мережею переробної промисловості. Виходячи з структури 
посівних площ, першість тримала цукрова промисловість, 
друге місце посідала спиртова, за нею –  
борошномельна [211, с. 57].  

Також до пріоритетних галузей харчової переробки та 
промислового виробництва Поділля належали пивоваріння, 
насінництво цукрових буряків, виробництво тютюну, сукна, 
шкіри, сірників, консервів, крохмалю, паперу. 
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Ринок робочої сили створювався через аграрне 
перенаселення. Тому значна частин селян працювала 
сезонними робітниками на переробних підприємства для 
додаткового заробітку. Зокрема, за даними Вінницького 
земства на початок ХХ століття дві третини селянських 
дворів Вінницького повіту не могли прогодуватися за 
рахунок власної землі й працювали на розташованих 
поблизу підприємствах [349, с. 14]. Таким чином, зростала 
чисельність населення міст.  

Підприємства цукрової, спиртової промисловості, 
осередки добування корисних копалин орієнтувалися на 
сировинну базу і не завжди розташовувалися у містах. Але 
поява такого підприємства у сільському населеному пункті 
робила його системноутворюючим і автоматично піднімала  
статус поселення. До того ж переробні підприємства не 
вимагали великої кількості кваліфікованої робочої сили. 

Навпаки, металообробним підприємствам потрібна 
була значна кількість кваліфікованих робітників, техніків, 
інженерів, що передбачало певних рівень освіти. Поява у 
місті масової освіченої соціальної групи провокувало появу 
відповідної мережі освітніх установ, мережі культурно-
просвітницьких закладів, сфери обслуговування. Подібну 
системно утворюючу роль відігравали і залізничні вузлові 
станції Козятин, Вінниця, Жмеринка, Вапнярка тощо. 

Одним із системоутворюючих м. Вінниці став 
машинобудівний завод «Молот» (введений у дію у 1880 р.), 
що виробляв та ремонтував машини для цукрової, 
борошномельної та винокурної промисловості, 
чавуноливарними та механічними заводами у Проскурові, 
Дунаєвцях та Луці-Барській, які орієнтувалися на потреби 
переробної промисловості.  

На Поділлі розташовувалися п’ять суконних фабрик 
«Дунаєвецький кущ», паперові фабрики у Проскурові та 
Совиному Яру, 29 друкарень, шкіряний завод у Жмеринці, 
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взуттєва фабрика «Яструб» у Вінниці, млини, пивоварні 
заводи у Вінниці та Проскурові, Вінницькій олійний завод 
та макаронна фабрика, виробництво дріжджів у Проскурові 
та цегельно-керамічний завод, Вінницька сірникова 
фабрика, тютюнові, миловарні, цегельні заводи, Вінницький 
насіннєвий завод, суперфосфатний, електричні станції у 
Вінниці, Кам’янці-Подільському, Могилів-Подільському, 
Проскурові, Жмеринці, Тульчині, Дунаєвцях, Хмільнику, 
Томашполі, Бершаді – ось неповний перелік підприємств, 
що функціонували ще з дореволюційних часів [144, с. 72, 
77, 79, 81, 84, 115]. Ці підприємства стали фактором зросту 
міського населення та зміни соціальної структури Поділля. 

Іноді на розвиток окремого міста впливав фактор 
адміністративного центру. Зокрема, після початку 
військових дій у 1914 р. губернський центр  через 
наближеність до лінії фронту перенесли з Кaм’янця-
Подільського до Вінниці. Населення Вінниці одразу відчуло 
неабиякі переваги розташування губернських установ. 
Одразу були виділенні кошти на поліпшення міського 
комунального господарства, транспортної мережі, 
будівництва житла, розширення сфери послуг та 
відпочинку.  

Коли ж Кам’янець-Подільський знову опинився у 
глибокому тилу, в 1916 р. губернські установи мали знову 
повернутися до міста на Дністрі. Однак, міська влада 
м. Вінниці у клопотанні вказала, що завдяки перебуванню 
губернських установ місто отримало нове дихання, 
облаштувало певні зручності, електричне освітлення, 
трамвай, водогін... Тому доцільно було залишити 
адміністративний центр у м. Вінниці.  

Таким чином, сукупність економічних, політичних та 
адміністративних факторів зумовила ріст частки міського 
населення. Так, за переписом 1897 р., на Поділлі 
нараховувалось 17 міст та 120 містечок [378, с. 7]. За 
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даними В. М. Сафо, у становому поділі населення 
Подільської губернії у другій половині XIX ст. вирізнялося 
278 399 осіб, що становили міське населення, але 
безпосередньо міських мешканців нараховувалося 216 579 
осіб (або 8,7 відсотка) [332]. За даними перепису 1897 р., у 
подільських містах проживало 85 992 особи, які мали 
самостійне заняття, та 135 878 членів їх сімей. Разом – 
221 870 мешканців [108].  

На 1920-ті рр. Поділля не відзначалося високим рівнем 
урбанізації. Економічна розруха світової та громадянської 
воєн суттєво зменшили населення міст. У пошуках роботи 
та продовольства міські жителі невеличких міст частково 
повернулися у села, інші виїхали до великих міст, де був 
попит на кваліфіковану робочу силу. Однак, зростання 
кількості міського населення протягом досліджуваного 
періоду беззаперечне. Переважну кількість всього 
населення Поділля, що нараховувало у 1920 р. 2 741 101 
особу, з них 1 303 810 чол. та 1 437 294 жін., складало 
сільське – 2 360 704 особи, з яких 1 127 462 чоловіків та 1 
233 242 жінок (або 86%, а мешканці міст та містечок – 
372 120 осіб, тобто близько 14 % від загальної 
кількості) [120, с. 48].  

Міське населення окружних міст у 1920 р. складало 
124 100 осіб обох статей (з них хлопчиків – 56651, а 
дівчаток – 67449) [29, арк. 6].  

Аналізуючи дані таблиці 1, приходимо до висновку, що 
по містах Поділля, крім Вінницької округи, чоловіче 
населення на середину 1920-х рр. було менше за жіноче (в 
середньому на 1 758 осіб) в той час, як на селі по всіх 
округах спостерігається ще більша диспропорція – відчутне 
переважання жіночого над чоловічим в середньому на 
237 226 осіб.  

Таблиця 1. 
 

30



П
оп

ер
ед

ні
 п

ід
су

мк
и 

пе
ре

пи
су

 м
іс

ьк
ог

о 
та

 с
іл

ьс
ьк

ог
о 

на
се

ле
нн

я 
по

 о
кр

уг
ах

 
(1

92
6 

р.
) [

34
, а

рк
. 2

7–
28

, 3
0,

 3
4]

. 
 

В
ін

ни
ць

ка
  

66
 7

12
 

64
 3

22
 

13
1 

03
4 

30
9 

52
4 

33
4 

23
5 

64
3 

75
9 

77
4 

79
3 

 

М
ог

ил
ів

сь
ка

  
21

 0
73

 

21
 9

63
 

43
 0

36
 

22
7 

09
3 

25
1 

91
0 

47
9 

00
3 

52
2 

03
9 

 

П
ро

ск
ур

ів
сь

ка
 

30
 5

94
 

34
 5

84
 

65
 1

78
 

24
2 

18
1 

25
9 

72
2 

50
1 

90
3 

56
7 

08
1 

 

Ту
ль

чи
нс

ь
ка

 
33

 1
13

 

33
 6

79
 

66
 7

92
 

30
4 

29
1 

33
1 

52
0 

63
5 

74
1 

70
2 

53
3 

 

К
ам

’я
не

ць
ка

 
23

 9
97

 

25
 5

84
 

49
 5

81
 

23
2 

67
2 

25
6 

98
7 

48
9 

65
9 

53
9 

24
0 

 

О
кр

уг
а 

Чо
л.

  

Ж
ін

.  

Ра
зо

м 

Чо
л.

  

Ж
ін

.  

Ра
зо

м 

Ра
зо

м 
 

Н
аз

ва
 

М
іс

ьк
е 

на
се

ле
нн

я 

С
іл

ьс
ьк

е 
на

се
ле

нн
я 

В
сь

ог
о 

 

31



Три подільські округи Кам’янець-Подільська, 
Могилів-Подільська та Тульчинська мали ступінь 
урбанізації від 5 до 10 %. Загальноукраїнський показник 
складав 18,5% [101, с. 156].  

За щільністю населення Поділля у 1920-х рр. 
утримувало перше місце в Україні [122, с. ХХVII]. Густота 
сільського населення становила 107 осіб на кв. версту. 
Надзвичайна земельна тіснота штовхала селян на пошуки 
заробітків [93, с. 27]. Таким чином, продовжувався процес 
створювання ринку робочої сили для промислових 
підприємств, в тому числі і на міських, потенційно мав 
сприяти їх розвитку.  

Під час перепису 1923 р. постало питання щодо 
критеріїв визначення дефініції «місто». Нормативних актів, 
де б визначалося поняття «місто» та списку міст не існувало 
ні під час перепису 1923 р., ні під час перепису 1926 р. 
Таким чином, на початку 1920-х рр. склалася ситуація, при 
якій до списку міст 1897 р. були додані нові міські 
поселення, що отримали статус міських як до, так і у 
післяреволюційний час. Але за критеріями кількості 
населення та характеру занять не всі з них заслуговували на 
це. Наприклад, типовим селом був Вербовець [306, с. 30–
31].  

І. К. Вологодцев, Ф. Г. Турченко та Н. І. Коцур 
акцентують увагу на тому, що перші нормативні акти, які 
визначали критерії «поселення – міста», з’явилися у 1924 р. 
До цього часу право надання населеним пунктам офіційного 
статусу міста, а його мешканцям – міського населення, 
належало виключно до компетенції губернських 
виконкомів [101, с. 149].  

Так, у 1923 р. до числа міських поселень, які підлягали 
перепису, включалися:  

1) усі губернські, повітові (окружні) й неповітові міста, 
незалежно від кількості й занять людності у них, а також 
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містечка з населенням не менше 500 мешканців за 
переписом 1920 р.;  

2) селища при фабриках, заводах, копальнях, 
залізничних станціях, пристанях, що мали принаймні 500 
мешканців за переписом 1920 р.;  

3) дачні й курортні селища з населенням не менше 500 
мешканців;  

4) торговельно-промислові села з наявністю не менше 
2000 мешканців за переписом 1920 р. [121, с. 5]  

Розгляд життя міського населення Поділля у кількісних 
та якісних характеристиках його змін упродовж 1920–1930-
х рр. доцільно проводити, взявши за об’єкт соціальний 
склад самодіяльного населення окружних міст Поділля. У 
матеріалах переписів 1923 та 1926 рр. перед розподіленням 
населення «по положенню у занятті» проводилося його 
групування на самодіяльне та несамодіяльне у залежності 
від джерела існування. За самодіяльне вважалися особи, що 
мали власні джерела існування – заробіток, стипендія, 
пенсія, прибуток. Несамодіяльними вважалися всі, що жили 
на кошти самодіяльних осіб.  

До того ж під час адміністративно-територіальної 
реформи в Україні у 1922–1925 рр. статус окружних, як 
правило, отримували значні центри промисловості і 
торгівлі. Логічно розглядати всі міста і поселення міського 
типу за двома групами: окружні та неокружні [305, с. 13].  

За постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. «Про 
адміністративно-територіальний поділ Подільської 
губернії», центрами округів стали: Вінниця, Кам’янець-
Подільський, Могилів-Подільський, Проскурів, Тульчин і 
Гайсин [123, с. 124–125]. Ці міста, насамперед, стануть 
предметом нашого дослідження.  

Простежимо кількісне зростання населення вказаних 
міст у 1920–1930-х рр. у порівнянні з дореволюційними 
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показниками (див. табл. 1.) [складено за: 120, с. 9–10; 123, 
с. 124; 128, с. ХХХIII; 144, с. 7].  

Виразнішу картину вищезазначених трансформацій 
отримаємо, розглядаючи їх на тлі загального процесу 
розвитку міст Поділля. Чисельність населення міст Поділля 
становила на 1920 р. 234 739 осіб, а разом з населенням 
містечок – 372 120 осіб, що було менше аналогічної цифри, 
зареєстрованої у 1917 р., на 63 622 особи, або на 13 % [144, 
с. 2, 6].  

Міське населення окружних міст у 1920 р., за 
підрахунками авторки, нараховувало 124 100 осіб обох 
статей [29, арк. 6]. Враховуючи, що населення міст 
упродовж 1897–1917 рр. збільшилося на 18 %, а з 1917 р. по 
1920 р. зменшилося на 13 %, можна вважати наслідки подій 
цих років катастрофічними для мешканців міст. (Див. 
табл.2) 

Таким чином, якщо взяти дані 1917 р. за 100 %, то для 
20 міст губернії отримаємо у 1920 р. 88,7 %, для містечок – 
80,2 %. Зменшення кількості міського населення 
спричинили насамперед тривалі військові дії під час Першої 
світової, російсько-української, громадянської воєн, в тому 
числі «отаманщини», високий рівень смертності, міграції в 
села внаслідок господарської розрухи, голоду і репресій, 
епідемій та ін.  

На середину 1920-х рр. населення Поділля зросло вже 
до 3 097 072 осіб. Але з загальної кількості всього 
населення 89,16% припадало на сільське та 10,84% – на 
міське населення. Порівняно з 1920 р. село притягнуло на 
себе на 3,36 % населення більше, а місто відповідно 
втратило таку ж частку, що фіксує негативні тенденції у 
процесі урбанізації [124, с. ХІІ–ХІІІ].  
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Кількість населення в окружних містах Поділля. 
Таблиця 2. 
 

№ Місто 1897 р. 1917 
р. 

1920 
р. 

1923 
р. 

1926 
р. 

1931 
р. 

1 Вінниця  30563 45034 37962 51315 57990 60 018 
2 Гайсин  10474 13509 11670 13717 15330 12 246 
3 Кам’янець-

Подільський  
35934 32786 26628 29533 32051 33 481 

4 Могилів-
Подільський  

22315 27086 20517 19613 22993 20 921 

5 Проскурів 22856 22153 18565 21880 31989 27 304 
6 Тульчин 11000 15397 12016 11701 17391 13 485 

 
Мешканці таких міст як Гайсин, Тульчин і Могилів-

Подільський, щоб вижити, мігрували до містечкових 
поселень, де був попит на робочу силу та ремісничі товари, 
дешевші продукти. В свою чергу, такі містечка як Брацлав, 
Шаргород, Меджибіж, Нова Ушиця та інші через занепад 
системоутворюючих підприємств переробної промисловості 
поступово перетворювалися у великі села [122, с. VII, 
ХХV].  

Хоча переписом 1926 р. було зафіксовано зростання 
кількості мешканців всіх окружних міст, але показники по 
Кам’янцю-Подільському не досягають навіть рівня 1897 р. 
(Див. таблицю 2.) Лише населення Вінниці постійно 
збільшувалося після 1920 р. Чисельність населення інших 
окружних міст змінювалася у 1920-х рр. як в сторону 
збільшення, так і в сторону зменшення.  

У липні 1930 р. округи ліквідували, був здійснений 
перехід до районної системи управління в рамках тієї ж 
губернії, що дозволяє проводити порівняння демографічних 
показників.  
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За даними обліку людності 1931 р., міське населення 
зросло на 1,7 %, що видається зовсім незначним порівняно з 
найбільшим рівнем зростання – 75,7 % у Гірничому 
підрайоні (Артемівська, Сталінська та Луганська округи). 
Тим більше, що динаміка змін людності у населених 
пунктах Поділля була вкрай нерівномірною. В той час, як у 
восьми значних містах з 28 обстежених кількість мешканців 
зросла в середньому на 11,4 %, в інших вона, за 
підрахунками автора, зменшилася пересічно на 9,5 % [128, 
с. ХХХІІ–ХХХV].  

Отже, на наш погляд, особливості процесу урбанізації 
Поділля 1920-х років не були природними, виступаючи 
натомість наслідком політики більшовицької влади, 
спрямованої на переважний розвиток важкої промисловості, 
енергетики та добувної промисловості й обмеження 
розвитку інших галузей народного господарства. Внаслідок 
цього економічний потенціал Подільської губернії був 
орієнтований на сільськогосподарське виробництво. Тому 
розвиток міст цілком природно гальмувався.  

Одним із показників зміни кількості міського 
населення є аналіз динаміки природного руху міського 
населення у досліджуваний період. У другій половині 
ХІХ ст. показник смертності серед міського населення був 
вищим за показник народжуваності. Вищою була також 
смертність серед чоловічої статі як в міській, так і в 
сільській місцевості на 100 померлих припадало 
150 народжених. Середня цифра співвідношення народжень 
до загального числа жителів складала у містах Подільської 
губернії 1 : 35 осіб чоловічої статі та 1 : 42 особи жіночої 
статі, у повітах трохи менше – відповідно 1 : 33,9 та 1 : 36,1. 
Характерно, що з роками народжуваність у Подільській 
губернії зростала, за винятком років епідемій (1872 р. – 
епідемія холери та 1878–1882 рр. – епідемії дифтерії) [332, 
с. 319].  
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До Першої світової війни у Подільській губернії з 
1000 народжених вмирало 186, в 1914 – 1920 рр. вмирало 
178, у 1923 р. – 127, в 1924 р. – 146 [90, с. 17].  

У 1920 р. у Кам’янці-Подільському народилося 335 
дітей православного віросповідання обох статей, а померло 
539 осіб обох статей, тобто православне населення 
зменшилося на 204 особи.  

Тенденція зменшення кількості міського православного 
населення спостерігалася упродовж 1915–1920 рр. (у 
1915 р., на противагу 1914 р., вперше за тривалий період 
кількість народжених впала нижче за кількість померлих на 
290 осіб, у 1916 р. – перша категорія була нижчою за другу 
на 379, у 1917 р. – на 304, у 1918 р. – лише на 8, а у 1919 – 
на 658 осіб обох статей).  

Природний рух єврейського населення м. Кам’янця-
Подільського також характеризувався аналогічними 
процесами. З 1915 р. виразно проявляється зменшення 
кількості народжених над померлими. У 1915 р. –на 47 осіб, 
у 1916 р. – на 147, у 1917 р. – на 169.  

Природний рух католицького населення Кам’янця-
Подільського також має чітку межу – 1915 р., коли 
природний приріст починає записуватися із знаком мінус: 
«– 41», 1916 р. – мінус 96, у 1917 – мінус 110, у 1918 – 
мінус 42, у 1919 – мінус 92, у 1920 –  мінус 119 [28, арк. 22].  

Населення Могилева-Подільського у 1915 р. ще мало 
позитивний природний приріст – 151 особа. Але починаючи 
з 1916 р. кількість народжених впала нижче кількості 
померлих на 40 осіб, у 1917 р. – на 102 особи. У 1918 р. 
спостерігається природний приріст у 116 осіб. Але у 1919 р. 
природній приріст зникає: народилося на 577 чол. менше, 
ніж померло. У 1920 р. встановилася рівновага – 
народилося і померло по 143 особи обох статей [28, арк. 27].  

Динаміка природного приросту міського населення 
Проскурова була значно відмінною від розглянутих міст. З 
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1915 по 1918 рр. включно приріст, хоч і невисокий, але 
існував.(Див. таблицю 3.) У 1915 р. він складав 103 особи, у 
1916 р. – 190, у 1917 р. – 24, а у 1918 р. – 397 осіб обох 
статей. Цифри 1919 р. показують, що народилося у місті на 
1540 осіб менше, ніж померло, а у 1920 р. показник 
народжуваності був на 284 менше від кількості смертей [28, 
арк. 46].  

Природний приріст міського населення м. Гайсина 
зазначеного періоду не вирізнявся чіткою динамікою.  

У 1914 р. при кількості населення 11960 природний 
приріст складав 220 осіб, у 1915 р. природний приріст 
дорівнював – 15, у 1916 р. – лише 5, у 1917 р. – мінус 42, у 
1918 р. – плюс 86 осіб, у 1919 р. при кількості населення 
12003 осіб – мінус 198 [28, арк. 77]. 

          Таблиця 3. 
Порівняння коефіцієнтів природного приросту по 

деяких повітових містах Подільської губернії за попередній 
досліджуваному період:                               

Міста  1914 
 

1915 1916 1917 1918 1919 1920 

Гайсин 18,4 – 1,3     0,4 – 3,5 7,2 –16,5 –40,2 
Могилів 21,8     70 – 1,8 – 4,7 5,4 –27,3 –  
Проскуров 17,7     5,3     9,6    1,2 19,8 –79,1 –15,4 
Середній 
показник 

19,5     4,5     2,9 – 2,2 11,2 –44,0 –14,8 

 
Внаслідок того, що такі дані важко було зібрати по 

повітах у військові часи, статистики вказали аналогічні 
цифри у звіті по повітах, а середній показник вивели, як 
«погубернський» [28, арк. 77].  

Загалом кількість населення вищезазначених міст 
зростала після 1914 р. до 1919 р. [28, арк. 77, 86–87] (див. 
табл. 4.) 
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        Таблиця 4. 
Місто/рік 1914 

р. 
1915 
р. 

1916 
р. 

1917 
р. 

1918 
р. 

1919 
р. 

1920 
р. 

Гайсин 11960 12062 12056 12037 12059 12003 11670 
Могилів 20963 21572 21683 21541 21555 21094 20517 
Проскурів 19362 19585 19732 19839 20049 19477 18565 

 
Кількість зареєстрованих народжень містечкового 

населення Поділля за 1919 р. складала лише 721 особу, а 
сільського – 7 137 осіб [28, арк. 4–5].  

За більш докладними даними зведених таблиць про 
природний рух населення Подільської губернії за 1913–
1920 рр., кількість народжених по губернії у 1919 р., за 
підрахунками  авторки, становила 8 988 осіб (4 589 
хлопчиків та 4 399 дівчаток). З цієї кількості на село 
припадало 7 882 особи (відповідно – 4 024 хлопчики та 
3 858 дівчаток), а на місто – 1 106 осіб обох статей [28, 
арк. 6].  

Міське населення окружних міст у 1920 р., за оцінкою 
авторки, складало 124 100 осіб обох статей (з них чоловіків 
– 56 651, жінок – 67 449) [29, арк. 6].  

Відомості губернського статуправління містять дані 
про природний рух населення на Поділлі у другій половині 
1922 р. Ці цифри  входять до річного звіту, з чого можна 
зробити припущення, що у першій половині 1922 р. 
статистична робота не велась належним чином й дані 
відсутні. Таким чином, можна вважати зазначені цифри 
значно нижчими, ніж вони були в реальності за цілий рік. 
(Див. таблицю 5.) 

З цих даних дізнаємося, що, за результатами 
дослідження дванадцяти найбільших міст (Бершадь, 
Вінниця, Гайсин, Жмеринка, Кам’янець-Подільський, 
Летичів, Могилів-Подільський, Проскурів, Тульчин, 
Томашпіль, Ушиця, Хмільник), у містах народилося 
4857 осіб обох статей, з них хлопчиків – 2629, а дівчаток – 
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2226 [25, арк. 8].  
Враховуючи, що у межах Подільської губернії (по всіх 

повітах та 12 містах) у 1922 р. народилося 84 528 дітей: з 
них хлопчиків – 44 034, а дівчаток – 40 494, міський 
показник народжуваності складає 5,74 % губернського 
(хлопчиків – 5,97%, дівчаток – 4,95%) [25, арк. 6]. 
Найбільша кількість народжуваних була зафіксована у 
Вінниці – 829, найменша – у Томашполі – 92 особи.  

Кількість померлих городян склала у 1922 р. 
6 031 особу, з них чоловіків – 3 412, а жінок – 2 619 
осіб [25, арк. 8].  

Враховуючи «погубернські» показники смертності – 
загалом 65 061 особа (чоловіків – 34 788, жінок – 30 273), 
міський показник смертності складає 9,27 % від 
губернського (чоловіків – 9,8 %, жінок – 8,65 %) [25, 
арк. 6]. Найбільша кількість померлих обох статей 
припадала на Кам’янець-Подільський (1008), найменша – 
на Летичів (94). (Див. таблицю 5) 

У 1923 р. природний рух на Поділлі відзначався 
значним підвищенням народжуваності. Так, лише у шести 
окружних містах (Вінниця, Гайсин, Кам’янець-
Подільський, Могилів-Подільський, Проскурів та Тульчин) 
за рік народилося 4347 дітей (з них хлопчиків – 2315, 
дівчаток – 2029). У 1922 р. ця цифра складала лише 3 058 
осіб обох статей. Але у межах губернії цей показник виріс 
ще більше – з 4 855 у 1922 р. до 114 144 осіб обох статей у 
1923 р. При цьому на округи припадало 109 797 
новонароджених [27, арк. 2].  

Якщо у 1922 р. померлих у містах було більше від 
народжених на 1176 осіб, а по губернії – народжених – 
більше, ніж померлих на 20 467 осіб обох статей, то у 1923 
р.– народжених у містах було вже більше від померлих на 1 
499 осіб обох статей, а кількість народжених по губернії 
була більшою від померлих аж на 49 823 особи.    
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 Таблиця 5. 
            Природний рух міського населення (1922 р.)                                                                  

Місто Народилося Померло При-
род- 
ний 
при- 
ріст 

хлопч
иків 

дівча
ток 

обох 
стате

й 

чол. жін. обох 
стате

й 

Бершадь 357 357 714 403 332 735 –21 
Вінниця 454 373 829 452 353 805 24 
Гайсин 226 199 425 259 181 440 –15 
Жмеринка 187 178 365 429 264 693 –328 
Кам’янець-
Подільський 

252 165 417 579 429 1008 –591 

Летичів 90 65 155 57 37 94  61 
Могилів-
Подільський 

242 216 458 329 253 582 –124 

Проскурів 280 264 544 389 353 742 –198 
Тульчин 224 161 385 254 220 474 –89 
Томашпіль 59 33 92 78 62 140 –48 
Ушиця 113 103 216 100 71 171 45 
Хмільник 145 112 257 83 64 147 110 
Разом 2629 2226 4857 3412 2619 6031 –1174 

Найбільший рівень народжуваності спостерігався у 
Вінниці – 1463 та Вінницькій окрузі – 24 472 (разом з 
міським населенням). Найменший - у Тульчині – 442 особи 
обох статей та Кам’янець-Подільській окрузі – 14711 осіб 
(разом з міським населенням). Кількість померлих по 6 
окружних містах Поділля складала у 1923 р. 64 321 особу 
обох статей (32 476 чоловіків, 31 845 жінок). Найбільші 
показники припадали на міста Вінницю – 767 осіб, 
Проскурів – 563 та Кам’янець-Подільський – 533 особи; 
найменший – на м. Тульчин – 225 осіб [27, арк. 2].  

Так, за річним звітом Подільського губернського 
статуправління до ЦСУ України за 1923 р. природній рух 
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населення виглядав наступним чином [27, арк. 2]. (Див. 
табл.6.)                                                                        

Таблиця 6. 
Природній рух населення за річним звітом Подільського 
губернського статуправління до ЦСУ України за 1923 р.    

Міста й 
округи з 
містами  

Народжених  
(в т. ч. за статтю)  

Померлих  
(в т. ч. за статтю)  

При-
ріст  

чол.  
 

жін. 
 

разо
м  

чол.  жін. разо
м  

Вінниця  779 684 1463 400 367 767 696 
Вінницька 
округа  

12 591 11 881 24 472 5 819 5 766 11 585 12 887 

Гайсин  243 251 494 178 145 323 171 
Гайсинська 
округа  

9 626 8 963 18 589 4 933 4 999 9 932 8 657 

Кам’янець-
Подільський  

288 243 531 271 262 533 – 2 

Кам’янецька 
округа  

7 759 6 952 14 711 4 776 4 395 9 171 5 540 

Могилів-
Подільський  

309 253 562 215 222 437 – 125 

Могилівська 
округа  

8 910 7 943 16 853 5 886 5 644 11 530 5 323 

Проскурів  436 416 852 318 245 563 289 
Проскурівська 
округа  

9 763 8 924 18 687 5 372 5 452 10 824 7 863 

Тульчин  260 182 442 125 100 225 217 
Тульчинська 
округа  

10 849 9 980 20 829 5 690 5 589 11 279 9 550 

Округові 
центри  

2 315 2 029 4 344 1 507 1 341 2 848 1 496 

Разом  59 498 54 643 114141 32 476 31 8 64 321 49 820 
 
Викликає питання деяка розбіжність даних 

вищенаведеної таблиці з показниками наступної, що її 
подано до ЦСУ УСРР 25 січня 1925 р. [33, арк. 120].   
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 Таблиця 7.  
«Рух населення у містах Подільської губернії на 1 січня 

1923 р. (річне зведення за 1923 р.)» 
Місто  Кількість 

населення  
Народжени

х  
Померлих  Природний 

приріст  
Вінниця  51 365 1 543 778 765 
Гайсин  13 800 496 323 173 
Кам’янець-
Подільський  

29 837 538 533 5 

Могилів-
Подільський  

19 645 562 437 125 

Проскурів  25 411 855 564 291 
Тульчин  11 729 444 225 215 

Народилася у п’яти окружних містах Поділля у 1925 р. 
4561 дитина (обох статей), а померло – 2313, тобто на 2248 
осіб менше (враховувалося як постійне, так і непостійне 
населення цих міст) [31, арк. 4–11]. (Див. табл. 8.) 

Таблиця 8. (складена за підрахунками авторки)   
Природний приріст населення окружних міст Поділля у 1925 р. 

Назва міста  Народилося  Померло  При-
род-
ний 
при-
ріст  

Хлоп-
чиків  

 

Дів-
ча-
ток  

Обох 
ста-
тей  

Чоло-
віків  

Жі-
нок  

Обох 
ста-
тей 

Вінниця 926 890 1816 475 449 924 892 
Кам’янець-
Подільський  

369 340 709 186 190 376 333 

Могилів-
Подільський  

352 303 655 157 140 297 358 

Проскурів  457 433 890 266 273 539 351 
Тульчин  280 211 491 96 81 177 314 
Разом  2384 2177 4561 1180 1133 2313 2248 

 
З таблиці «Народжені (живі) по м. Вінниці за віком і 

соціальним становищем батька у 1925 р.» довідуємося, що 
найбільша кількість дітей народжувалась у промислових та 
сільськогосподарських робітників - 804 дитини, у 
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службовців – 408 дітей та господарів – 363 дитини, які 
разом  складали основну частку загальної кількості 
народжених – 1575 з 1672 дітей [32, арк. 17].  

По Кам’янцю-Подільському з загальної кількості 
народжених у 689 дітей максимум припадав на сім’ї 
робітників – 247 дітей, службовців – 198, господарів – 
175 дітей [32, арк. 48].  

По м. Могилів-Подільському – з загальної кількості 
народжених дітей (625) максимум припадав на сім’ї 
робітників – 207, службовців – 163 та господарів – 184 
дитини [32, арк. 79].  

По м. Проскурову загальна кількість народжених дітей 
становила 848 осіб обох статей. З них найбільшу частку 
складали діти робітників – 295, службовців – 222 та 
господарів – 227 дітей [32, арк. 79].  

Аналогічна ситуація спостерігалася у Тульчині. 
Загальна кількість народжених складала 482 дитини, з яких 
161 дитина народилася у сім’ї робітника, 94 – службовця, а 
162 – господаря [32, арк. 127].  

Певною мірою на динаміку демографічних процесів 
впливали міграції населення. Так, у документах 
Центрального державного архіву вищих органів влади та 
управління України наявне листування поміж органами 
НКВС та ЦСУ УСРР у період з 24 березня по 22 серпня 
1922 р. Основною проблемою листування було надання 
відомостей про переселенців з губерній, що постраждали 
від неврожаю, на територію України та обліку біженців, які 
осіли в Україні як «біженці голоду» на час 1 лютого 1922 р. 
[24, арк. 1–5].  

А 24 квітня 1922 р. губернське статистичне бюро 
розіслало циркуляр за № 160 про проведення роботи по 
складанню списку записів актів громадського стану, обліку 
населення міст та біженців [23, арк. 9].  

Документи Подільського губернського відділу ДПУ 
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про політичний та економічний стан Подільської губернії 
упродовж липня – грудня 1923 р. повідомляють: «Вздовж 
кордону Румунії та Польщі за липень 1923 р. кількість 
перебіжчиків значно збільшилася та досягла 800 осіб. 
Такий наплив пояснюється реакційною політикою Польщі 
стосовно галичан та Румунії – стосовно бесарабців, що 
примусило всю цю масу з ризиком для життя пробиратися 
у Радянську Росію» [57, арк. 37].  

За період між статистичними обстеженнями 1923 та 
1926 рр. кількість міського населення зросла. Розглядаючи 
подібні процеси у межах всієї України, Д. К. Гринь дійшов 
висновку, що збільшення кількості міського населення між 
1923 та 1926 рр. щонайменше на третину відбулося за 
рахунок механічного приросту чоловічого населення віком 
20–24 роки, тобто за рахунок міграцій [391, с. 94]. 
Аналізуючи абсолютне зростання міського населення 
України між переписами 1926 та 1931 рр., Д. К. Гринь 
вважав, що майже наполовину (46 %) воно збільшилося 
внаслідок міграції населення, але іншої вікової категорії, 
ніж у 1923–1926 рр. – 15–24 річних [391, с. 95].  

Розглядаючи динаміку сімейно-шлюбних стосунків 
подільського міщанства, потрібно зупинитися на тому 
факті, що кількість розлучень на Поділлі, так само, як і по 
всій Україні, традиційно була дуже низькою протягом 
століть. На варті шлюбу стояла церква. З ростом населення 
збільшувалась і кількість шлюбів. Як приклад можна 
навести цифри за попередній досліджуваному період. У 
статистичних матеріалах за ХІХ ст. взагалі не існувало 
графи «розлучення». Зведені дані по Подільській губернії за 
1871–1910 рр. подають таку статистику шлюбів загалом й 
зокрема у містах Поділля, засвідчуючи повільне, але 
неухильне зростання кількості подружжів, зареєстрованих у 
міських центрах регіону [26, арк. 5–36, 62]. (Див. табл. 9) 
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Таблиця 9. 
Кількість шлюбів у містах Поділля (1871-1910 рр.) 
Роки  Кількість 

шлюбів  
В тому числі 

у місті  
%% міських 

шлюбів  
1871 р. 22 255 Дані відсутні – 
1875 р. 18 689 – – 
1885 р.  23 443 1 300 5,54 
1890 р. 21 383 1 480 6,92 
1895 р. 28 310 1 919 6,77 
1900 р. 27 556 1 817 6,59 
1905 р. 26 012 1 561 6,00 
1906 р. 35 778 2 103 5,87 
1907 р. 35 596 2 122 5,96 
1908 р. 28 766 1 725 5,99 
1909 р. 30 280 1 819 6,00 
1910 р. 27 655 1 556 5,63 
У відомостях про природній рух населення Подільської 

губернії за 1914–1920 рр. вже присутня графа «розлучення».  
У 1914 р. населенням Подільської губернії було 

укладено 16 467 шлюбів (на них припадало лише 73 
розлучення),  

у 1915 р. – 8 153 шлюби ( та 55 розлучень),  
у 1916 р. – 8 386 шлюбів (та 66 розлучень), 
у 1917 р. – 16 567 шлюбів (та 72 розлучення), 
у 1918 р. – 44 205 шлюби ( та 82 розлучення), 
у 1919 р. – 30 792 шлюби ( та 66 розлучень),  
у 1920 р. – 29 458 шлюбів ( та 172 розлучення). Тобто, 

за сім років на 154028 населення припало лише 586 
розлучень [28, арк. 2]. У 1922 р. у містах Поділля було 
укладено 3033 шлюби та зафіксовано 903 розлучення [25, 
арк. 8].  

Враховуючи показники по губернії – загалом 31862 
шлюби та 4016 розлучень, міські показники складають 
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відповідно погубернських: 9,5% шлюбів та 22,49% 
розлучень [25, арк. 6].  

Найбільша кількість шлюбів була укладена у Вінниці – 
636, а найменша – у Томашполі – 72. Найбільша кількість 
розлучень припадала на Ушицю – 156 та Тульчин – 155, 
найменша – на Томашпіль – 7, що засвідчує таблиця 
«Природний рух населення міст Подільської губернії за 
1922 р.» [25, арк. 8] (Див. табл.10) 

       Таблиця 10. 
Кількість шлюбів та розлучень у містах Поділля. 1922 р. 

Місто Шлюбів Розлучень 
Бершадь 254 77 
Вінниця 636 120 
Гайсин 211 62 
Жмеринка 260 65 
Кам’янець-
Подільський 

348 83 

Летичів 103 18 
Могилів-Подільський 192 38 
Проскурів 463 81 
Тульчин 118 155 
Томашпіль 72 7 
Ушиця 148 156 
Хмільник 228 41 
Разом 3 033 903 

 
У 1923 р. кількість розлучень по Вінниці та Гайсину 

зросла, чого не можна помітити в інших містах. У Тульчині, 
навпаки, різко зменшилась кількість розлучень порівняно з 
1922 р. 
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 Таблиця 11. 
Рух населення у містах Подільської губернії станом 

на 1 січня 1923 р. [33, арк. 120]. 
Місто К-ть 

 
Шлюбів Розлучень 

Вінниця 51 365 913 163 

Гайсин 13 800 268 74 

Кам’янець-
Подільський 

29 837 458 58 

Могилів-
Подільський 

19 645 216 48 

Проскурів 25 411 408 74 

Тульчин 11 729 283 37 
За підсумками 1925 р., на Вінницю припадало 

921 шлюб й 226 розлучень (24,5 % від кількості шлюбів), 
Кам’янець-Подільський відповідно – 312 та 60 (19,2 %), 
Могилів-Подільський – 219 й 38 (17,4 %), Проскурів – 399 
та 100 (25,0 %), Тульчин – 262 й 59 (22,5 %). Загалом по 
округових містах губернії 1925 р. було зафіксовано 
2 122 шлюби й 483 розлучення [31, арк. 11]. Тобто, за 
нашими підрахунками, розлучення по округових містах 
Подільської губернії становили пересічно 22,8 % від 
кількості зареєстрованих того року шлюбів. Отже, на кожні 
п’ять шлюбів припадало одне розлучення.  
          

2.2. Вплив політики влади на соціодемографічні 
процеси  

 
Збільшення чисельності робітників на Поділлі у 1920-х 

– на початку 1930-х рр. було результатом політики влади, 
що намагалася таким чином збільшити соціальну базу 
підтримки більшовицького режиму. У доповіді на 
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VІІІ Подільській губернській партійній конференції у 
липні 1922 р. зазначалося, що Подільська організація 
КП(б)У є організацією немісцевого походження. Переважна 
частина її сформувалася за рахунок демобілізованих 
червоноармійців тих військових частин, що приходили 
«будувати радянську владу», залишаючи своїх товаришів.  

Таким чином, наголошувалося у доповіді, немає нічого 
дивного у тому, що подільська комуністична організація 
мала понад 50 % робітників у своєму складі, хоча повинна 
була б бути селянською [68, арк. 54].  

Враховуючи, що на підтримку селянства більшовики не 
могли розраховувати, їм лишалося зміцнювати місцевий 
пролетаріат. Ще з початку 1920-х рр. постановою Ради 
праці та оборони РРФСР від 28 лютого 1921 р. «Про 
поліпшення постачання робітників» робітництву 
гарантувалися значні пільги. Такі заходи відбувалися у 
контексті масового голоду 1921–1923 рр. на півдні України 
та Поволжжі. Вилучення у селянства хліба надавало 
матеріальну основу для проведення внутрішньої політики 
більшовиків, в тому числі й соціальних перетворень.  

Особливу увагу більшовики звертали на зміцнення 
пролетарської присутності у всіх сферах громадсько-
політичного та економічного життя. На засіданні пленуму 
Подільського губкому КП(б)У 2–3 вересня 1921 р. 
обговорювалася доповідь секретаря губкому КП(б)У 
Шафранського «Наступні завдання партії на Поділлі у 
зв’язку з новою економічною політикою». Відповідальний 
партійний працівник відзначав, що, незважаючи на 
нечисленність та декласованість пролетаріату Поділля, він 
має бути збережений та повинен стати підпорою партії [51, 
арк. 9]. Була підвищена зарплатня робітникам, скасована 
зрівнялівка, встановлена залежність між продуктивністю 
праці та її оплатою. Натуральне преміювання поступово 
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переводилося в суто грошове. Соціальний статус 
робітників підвищувався.  

У січні 1921 р. РНК РРФСР видав декрет про 
скасування плати робітників та службовців за житло, 
користування водогоном, каналізацією, газом, 
електроенергією та лазнями, про соціальне забезпечення. 
Навесні 1921 р. приймається постанова Ради праці та 
оборони про постачання робітників взуттям, одягом, милом, 
іншими предметами широкого вжитку [139–141].  

За статистикою, 1924 р. 73 % чоловіків та 62 % жінок 
стали до праці у віці від 11 до 14 років. Соціальний склад 
підлітків-робітників свідчив, що діти «дійсно пролетарських 
елементів» («подлинно пролетарских элементов») 
становили близько 35 %, селян – близько 10%, решта (55 %) 
– діти «елементів, що пролетаризуються», переважну 
частину яких складали ремісники та кустарі [92, с. 58, 61].  

Наступ на «соціально ворожі» групи здійснювався у 
різних напрямах. Так, у звіті Вінницької міськради у 1928 р. 
було відзначено, що кількість приватних торгових 
підприємств зменшилася до 505. За недотримання цін 
притягнено до карної відповідальності 10 приватників [142, 
с. 3]. Кількість «господарів» у подільських окружних містах 
у 1926 р. зменшується на 1,8% від 1923 р. За даними 
Ф. Г. Турченка, у 1926/27 рр. у містах України кількість 
торговельних закладів капіталістичного типу становила 
61,3 тис., а на весну 1930 р. їх залишилося лише 3,3 тис., 
тобто майже у 19 разів менше [414, с. 17, 23]. На початку 
1930-х рр. цілеспрямованими зусиллями більшовицької 
влади буржуазні прошарки населення як по всьому СРСР, 
так і в УСРР та на Поділлі зокрема були майже 
стовідсотково ліквідовані методами економічного й 
позаекономічного (насамперед) примусу.  

Заходи уряду по відбудові промисловості, її 
концентрації, реорганізації управління нею та переведення 
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державної промисловості на госпрозрахунок вилилися у 
серію наборів робітників на біржах праці та безпосередньо 
на підприємствах. В першу чергу враховувалися 
спеціальність, кваліфікація робітника, наявність трудового 
стажу роботи. Тут ставали у пригоді колишні робітники, що 
поверталися із сіл, збільшуючи населення міст. Зрозуміло, 
що найшвидше зростають найбільші міста та промислові 
центри. Але вже у 1930 р. процес урбанізації України 
супроводжується зменшенням її сільського населення [229, 
с. 141].  

Подільське населення, яке пережило голод 1921–
1923 рр., не змогло витримати наслідків політики партії на 
селі. Примусова колективізація, так зване 
«розкуркулювання» знищували селянство, перетворювали 
його у сільськогосподарський пролетаріат, позбавлений 
засобів виробництва. Маси населення, налякані терором, 
кидали домівки та тікали у багатонаселені міста. Селяни 
поповнювали лави низькокваліфікованих робітників, стояли 
нижче від професійного пролетаріату, створюючи ринок 
дешевої робочої сили. Ще 1924 р. А. Хоменко, досліджуючи 
міста республіки 1920-х рр., зауважував, що ранішні потяги 
до Київа, Харкова, Одеси, Катеринослава та інших міст 
УСРР переповнені збіднілими сільськими господарями 
передмісцевих слобід і сіл, яких вже втягнуло в себе 
робітництво [147].  

Згаданим автором прогнозувалося поширення 
вказаного процесу внаслідок земельної тісноти, що 
зберігалася в Україні. А цифри перепису населення України 
1931 р. вже реєструють зростання багатонаселених міст 
України, що підтверджує прогноз А. Хоменка.  

На Поділлі саме в цей час зменшується кількість 
населення майже всіх міст, що дозволяє висловити 
припущення, що населення краю, як сільське, так і міське, 
досить активно розселялося по великих містах та 
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промислових центрах України, тобто Поділля поч. 1930-х 
рр. становило джерело імміграції населення [128, с. Х].  

Розгляд змін складу міського населення за родом 
занять дозволить окреслити переважні види його діяльності, 
визначити типи міст. Слідом за Л. Веліховим, що 
виокремлював як основні у визначенні міст економічну та 
соціальну ознаки і баланс виробництва та споживання, 
В. В. Підгаєцький підкреслює важливість типології міст та 
рекомендує, спираючись на класифікації В. Черкеса [375, 
с. 32–33] та І. К. Вологодцева [101, с. 184], будувати 
«динамічну типологію» за декількома часовими зрізами.  

В основу типології самодіяльного населення міст УСРР 
В. В. Підгаєцький покладав галузеву стуктуру зайнятості. 
Він виокремлював наступні типи міст: 1) фабрично-
заводський; 2) сільськогосподарський; 3) адміністративного 
типу з розвинутою кустарно-ремісничою промисловістю; 
4) залізнично-торговельний; ) промислово-портовий; 
6) адміністративно-ремісничий; 7) адміністративно-
сільськогосподарський; 8) господарсько-адміністративний; 
9) дрібнотоварно-торговий [305, с. 16–22].  

Аналізуючи галузеву структуру зайнятості населення 
Вінниці за результатами Всесоюзного міського перепису 
1923 р., відзначаємо, що 41,68 % всього населення була 
самодіяльним населенням. Якщо прийняти його за 100 %, то 
найбільше – 37,98 % – працювали на державній службі, а 
наступна за чисельністю група – 19,47 % – у сільському 
господарстві [305, с. 36–38]. Частка робітників становила 
5,29 %. Отже, Вінниця належала до міст адміністративно-
сільськогосподарського типу.  

Кам’янець-Подільський мав 36,39 % самодіяльного 
населення, яке розподілялося таким чином: 27,07 % – на 
державній службі, 20,64 % – у кустарно-ремісничій 
промисловості, 12,7 % – у сільському господарстві, 9,6 % – 
у торгівлі, 23,86 % – в «інших галузях», пов’язаних з 
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приватною власністю та індивідуальною господарською 
діяльністю. Робітництво становило лише 1,79 %. 
Віднесений В. В. Подгаєцьким до дрібнотоварно-торгового 
типу, Кам’янець-Подільський все ж мав риси і 
адміністративно-ремісничого типу, оскільки виконував 
функції центру Кам’янецької округи.  

У Могилеві-Подільському самодіяльне населення 
складало найменшу серед інших міст Поділля частку – 
31,38 %. Якщо прийняти кількість самодіяльного населення 
за 100%, то 42,89 % його мешканців були зайняті у 
кустарно-ремісничій промисловості, що надає цьому місту, 
за оцінкою того ж В. В. Підгаєцького, унікального 
характеру. Доля робітників складала 2,09 %.  

Проскурів та Тульчин мали відповідно 37,03 % та 
32,89 % самодіяльного населення, з якого понад 20 % 
перебували на державній службі, а 30,27 % та 42,34 % були 
зайняті у кустарно-ремісничій промисловості. Таким чином, 
можна зробити висновок про адміністративно-ремісничий 
характер вказаних міст (можливо, навіть краще назвати їх 
ремісничо-адміністративними). Робітництво й тут 
становило незначну частку самодіяльного населення – 
відповідно 4,29 % та 0,38 %. Отже, пересічне окружне місто 
Поділля на початку 1920-х рр. було насамперед 
адміністративним центром, що у ньому серед галузей праці 
переважали пов’язані з приватною власністю та 
ініціативою.  

Неп тимчасово стимулював розвиток товарно-
грошового обігу у містах, поступово пожвавлював ринкові 
відносини між сільським та міським населенням. На міські 
ринки надходило щораз більше товарів. Одним з наслідків 
нової економічної політики стало пом’якшення ставлення 
влади до таких категорій населення, як великі й дрібні 
власники і торгівці. Із запровадженням непу зупинилося, 
здавалось би, незворотне зменшення чисельності дрібної 
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буржуазії, що раніше внаслідок повоєнної розрухи масово 
залишала міста, посилюючи разом з мігруючим у тому ж 
напрямі пролетаріатом аграрне перенаселення села [249, 
с. 262].  

Велику увагу керівництво КП(б)У приділяло 
соціальному походженню комуністів, про що свідчить 
анкета «Обстеження побуту комуністів», яка була розіслана 
на місця ЦК КП(б)У у вересні 1923 р. з проханням 
анонімного заповнення. У питаннях докладно 
перераховувалися соціальні верстви колишнього 
суспільства: народився у сім’ї безземельного, 
малоземельного, багатоземельного селянина, ремісника, 
службовця, у родині особи вільного фаху (артиста, лікаря, 
художника й т. ін.), у сім’ї торговця (зазначити, яку мав 
торгівлю), власника (дописати, яку мав власність), 
поміщика, фабриканта, особи духовного звання. Тут же 
реєструвалася основна професія й становище у промислі, 
що свідчило про зайняття населення різноманітними 
роботами. Фіксувалися такі основні професії та становища у 
промислі: робітник, безземельний, малоземельний та 
багатоземельний селянин, ремісник-одинак, ремісник, що 
має майстерню з робітниками, службовець, торговець, 
власник. Таким чином, попередні категорії населення 
повинні були увійти до зазначеного переліку [58, арк. 1–31].  

На 1926 р. порівняно з 1923 р., за підрахунками 
авторки, у всіх окружних містах зросла частка 
самодіяльного населення пересічно на 10,25 %. Отже, 
більша маса населення вже була спроможна існувати від 
певного індивідуального джерела доходів. Водночас 
зменшилася частка самодіяльного населення, зайнятого на 
державній службі, у середньому на 15,4 % [305, с. 83–85].  

Натомість спостерігається зростання кількості 
населення, зареєстрованого у графі «Інші самодіяльні», що 
до неї найчисельнішою групою входили члени родини, що 
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допомагали голові сім’ї у сільському господарстві, 
торгівлі, кустарно-ремісничій промисловості, а також 
рантьє, які переважно жили за рахунок здавання в оренду 
помешкань. До «інших самодіяльних» також належала 
невелика група осіб вільних професій (лікарів та вчителів, 
що заробляли приватними послугами), пенсіонери, 
утриманці дитячих будинків, учні-стипендіати, декласоване 
населення, тимчасово безробітні та 
військовослужбовці [306, с. 53–54].  

Привертає увагу зростання вказаної групи в 
середньому на 23,66 %, порівняно з 1923 р. По містах цей 
показник розподілявся наступним чином: Вінниця – з 
11,17 % до 41,3 % (+30,13 %), Кам’янець-Подільський – з 
23,86 % до 34,2 % (+10,34 %), Могилів-Подільський – з 
5,67 % до 30,4 % (+24,73 %), Проскурів – з 9,53 % до 43,2 % 
(+ 33,67 %), Тульчин – з 9,38 % до 28,8 % (+19,42 %). В усіх 
містах група «інші самодіяльні» становить найбільшу 
частку самодіяльного населення.  

На підставі рішень ІХ Всеукраїнського з’їзду Рад (3–
10 травня 1925 р.) й постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 р. 
губернії, в тому числі й Подільська, ліквідовувалися. 
Відбулося зменшення кількості округ й районів. Була 
ліквідована Гайсинська округа. Більша її частина увійшла 
до Тульчинської округи, а Хащеватський район – до 
Першотравневої округи на Одещині. Відтак Гайсин втратив 
адміністративний статус окружного міста.  

Упродовж 1920-х рр. змінюється тип подільського 
міста: воно стає дрібнотоварно-торговим. Також помітне 
падіння ролі кустарно-ремісничої промисловості, як у 
Могилеві-Подільському, що втрачає таким чином свою 
унікальність, так і у Вінниці, Кам’янці-Подільському, 
Проскурові і Тульчині (відповідно на 28,19 %, на 8,31 %, на 
7,94 %, на 17,17 % і на 21,44 % – у середньому на 16,61 %). 
Спостерігається невелике падіння частки 
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сільськогосподарського населення Вінниці на 6,27 % 
порівняно з 1923 р. Лише у Кам’янці-Подільському сільське 
господарство притягає до себе на 2,5 % населення більше 
попереднього.  

Наступний перепис міської людності республіки 
1931 р. зафіксував зміни у складі населення подільських 
окружних міст. Так, у Вінниці з 60 018 мешканців 
вважалися самодіяльними 28 354 осіб, або майже 
43 % [128, с.  32–33]. Це більше від 1926 р. на 1,32 %. У 
Могилеві-Подільському вказана цифра зросла ще більше – 
на 12,52 %, у Проскурові – на 4,36 %.  Населення міст все 
більше долучалося до трудової діяльності, коштом якої 
забезпечувало своє проживання/виживання.  

Найбільша частка самодіяльного населення Вінниці – 
9 457 осіб, або приблизно 33 %, припадала на робітників, 
при цьому 5 950 з них працювали у фабрично-заводській 
промисловості й лише 459 – у кустарно-ремісничій 
(відповідно 62 % та 4,8 % від загальної кількості 
робітників). З деякими відхиленнями ця пропорція 
спостерігається й по інших окружних містах.  

Група службовців у Вінниці на початку 1930-х рр. 
становила 5 451 особу – 19 % від загальної кількості 
самодіяльного населення, що більше від аналогічного 
показника 1926 р. на 7,2 %. У Могилеві-Подільському ця 
група складала 18,59 %, а у Проскурові – 21,68 %. Як 
бачимо, вона зросла відповідно на 4,49 % та на 10,38 %. 
Досить численну групу становили так звані «трудові 
непролетарські групи» – 4 152 осіб (14,6 %), що до них 
належали трудящі, які не використовували найманої праці. 
Група «інші самодіяльні», що складалася з утриманців 
дитячих будинків, хворих по лікарнях, декласованої 
людності (жебраків, безпритульних та інших), мала 
тенденцію до зникнення – по Вінниці вона нараховувала 
лише 29 осіб.  
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Таким чином, виходячи з переважаючої чисельності 
робітників та службовців, виділяємо ще один тип міст, який 
умовно пропонуємо назвати робітничо-адміністративним. 
Досить великий відсоток осіб, зайнятих у кустарно-
ремісничій промисловості, заважає назвати ці міста 
фабрично-заводськими, але до ІІІ типу (адміністративного з 
розвинутою кустарно-ремісничою промисловістю) їх 
віднести вже не можна. Це, так би мовити, той перехідний 
тип, що передує фабрично-заводському місту й 
представлений якраз окружними містами Поділля цієї доби.  

Повертаючись до підсумків перепису 1931 р., 
відзначимо, що ним було зафіксовано момент, коли 
відбудовані промислові об’єкти надавали робочі місця, а на 
промислових новобудовах було задіяно більшу кількість 
робочих рук. Так, наприклад, на Вінницькому заводі 
«Молот» у жовтні 1924 р. працювало 68 робітників, у 
жовтні 1925 р. – 102, у 1928 р. – 190, а на 1932 р. – вже 
500 робітників [131, с. VII; 115, с. 27–30; 210, с. 211; 189, 
с. 3]. На швейній фабриці у 1928 р працювало 268 осіб, а у 
1932 р. її трудовий колектив налічував вже понад 
1 500 працівників. На 1932 р. у Вінниці нараховувалося 
15 000 робітників. Реконструйовувалися завод «Молот», 
цегельні, кондфабрики, хлібозавод, м’ясокомбінат, 
цвяховий завод та інші підприємства як у Вінниці, так і в 
інших містах Поділля.  

Соціальні зміни у містах Поділля тривали на тлі 
диспропорційної радянської індустріалізації та мали 
наслідком порушення процесів урбанізації Подільського 
регіону. На основі досліджуваного матеріалу можна 
зробити висновки про те, що соціальний склад населення 
окружних міст Поділля за родом занять трансформувався 
упродовж досліджуваного періоду, змінювалися й типи 
міст. Якщо на початку 1920-х рр. окружні міста регіону 
були, насамперед, адміністративними центрами, то на 
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середину десятиліття вони вже мали виразний 
дрібнотоварно-торговельний характер, а на початку 1930-х 
окреслилася тенденція їхнього перетворення на робітничі 
осередки.  

Упродовж 1920-х рр., поруч з поступовим зростанням 
кількості самодіяльного населення міст, збільшується й 
безробіття, отже, таким чином, створюється ринок дешевої 
робочої сили. В той же час підвищується соціальний статус 
робітництва, до якого з інших верств перетікають великі 
маси населення. Загальна пролетаризація суспільства 
супроводжується зникненням цілих груп населення, так 
званих нетрудових: буржуазії, купецтва, старої інтелігенції, 
представників вільних професій, заможного селянства, 
власників майстерень, що користувалися найманою працею. 
Відбувається декласування певних груп населення.  

Наслідком усіх цих змін стали істотні зрушення не 
лише у соціальній, але і в етнічній сфері. Під впливом 
процесів українізації міста набували виразного українського 
обличчя – попри те, що євреї на Правобережжі становили 
33,6% населення, а росіяни – 12,2% [363, с. 167]. Значною 
мірою соціальна структура міст змінювалася внаслідок 
припливу в них сільської молоді, яка сподівалася на 
одержання кращої освіти й кар’єрного просування. 
Поліпшувалися умови для змін у національній свідомості 
тих верств населення, які зазнали асиміляції, для 
розширення простору застосування української мови. 
Українці дедалі частіше посідали соціально вагомі місця у 
системі управління, у промисловості й освіті. І хоч йшлося, 
за Г. Касьяновим, не про робітничо-селянську інтелігенцію, 
а про її сурогат [254, с. 145], владу починали непокоїти 
соціокультурні наслідки власної політики. Невдовзі це 
занепокоєння вилилося у небачену за масштабами систему 
насильства і безпрецедентних за розмахом репресій.  
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РОЗДІЛ III  
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ «НОВОЇ 

ІНТЕЛІГЕНЦІЇ». УМОВИ ПРАЦІ Й ПОБУТУ 
МЕШКАНЦІВ МІСТ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ  

 
3.1. Формування кадрів радянських службовців та 

інтелігенції у містах Поділля.  
Інтелігенція – соціальна група, що складається з 

освічених людей, яким притаманна велика внутрішня 
культура, які професійно займаються розумовою працею, 
розвитком і поширенням культури [200, с. 401].  

Поняття «інтелігенція» (від лат. іntelligens/intelligentis – 
обізнаний, розсудливий; знавець, фахівець) склалося 
насамперед для окреслення мислячого творчого ядра 
«освіченого прошарку» або «освіченого класу» суспільства, 
яке характеризується великою розумовою, естетичною та 
моральною активністю, ініціативою й творчістю. Термін 
«інтелігенція» з’явився у Росії у 1860-х рр. завдяки 
письменнику П. Д. Боборикіну (1836–1921). Хоча термін і 
був запозичений іншими мовами й діячами культури інших 
країн, він не набув там значного поширення. Натомість 
навіть найвищі, найкваліфікованіші, найкультурніші 
категорії людей розумової праці, які зайняті найскладнішою 
творчою працею, західна філософія, соціологія, 
історіографія назагал розглядає як «інтелектуалів» [367, 
с. 216; 345, с. 500; 370, с. 245].  

Сучасні дослідники підкреслюють швидкі темпи 
зростання радянської інтелігенції: формуючись у 1920-х 
роках, вона наприкінці 1930-х складала одну шосту, а через 
півстоліття – вже третину населення СРСР. В Україні лише 
за тринадцять років у проміжку між переписами 1926 й 
1939 рр. її чисельність зросла майже учетверо.  

Російський соціолог М. Н. Руткевич, звертаючись до 
питання про соціальну неоднорідність інтелігенції, вважає 
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за необхідне дослідження як груп осіб 
висококваліфікованої розумової праці (інженерів, лікарів, 
вчителів, науковців й т. ін.), яких зазвичай називають 
спеціалістами, так і груп службовців-неспеціалістів, а також 
осіб, які виконували функції управління. Остання група вже 
у 1920-х рр. отримала назву «номенклатури», але 
розглядалася соціологами як окрема одиниця з 1960-х 
рр. [330, c. 24–25]  

У 20-х роках ХХ ст. розпочався процес соціально-
психологічної трансформації української інтелігенції. У 
тогочасній літературі набуло поширення означення 
терміном «інтелігенція» лише спеціалістів – інженерів, 
учителів, медпрацівників, науковців, осіб творчих/вільних 
професій тощо. Пізніше до її складу були долучені 
управлінці – різного роду службовці та партійна 
номенклатура, які далеко не завжди відповідали статусу 
інтелігента.  

Авторка вважає за доцільне по можливості 
обмежуватися першою категорією – власне інтелігенцією 
(без управлінців й численної партноменклатури), 
зауваживши при цьому, що у зазначений період відбувався 
частковий перехід з однієї верстви до іншої. Привертає 
увагу історико-соціальний парадокс дефініцій: у 
документах та публікаціях нерідко службовців відносили до 
інтелігенції за освітніми чи функціональними критеріями, а 
у статистиці, навпаки – невеликі групи власне інтелігенції 
входили до більш широкої верстви службовців (поза 
останньою лишалася лише група осіб творчої праці). 
Завдяки використанню терміна «інтелігенція» у різних 
значеннях відбувалася підміна суті явища, яке внаслідок 
цього важко піддається статистичному обліку, причому 
останній невід’ємний від дослідження категорії службовців.  

Поділля у контексті вказаної проблеми становить 
цікавий приклад формування кадрів радянських спеціалістів 
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у регіоні з переважанням сільськогосподарського 
населення над пролетарським. Майже 90 % людності 
Подільської губернії 1920-х рр. були селянами й лише 
близько 10 % – городянами, та й ті у багатьох випадках 
зберігали навички сільськогосподарської праці, працюючи 
на землі незалежно від основного джерела доходів. 
Радянська адміністрація на Поділлі спиралася назагал на 
приїжджих робітників. Ще одним потенційним союзником 
нового ладу було незаможницьке селянство регіону. З цих 
же пролетарсько-незаможницьких верств більшовицька 
влада намагалася сформувати й кадри радянських 
спеціалістів [355, c. 66].  

Такі міста, як Вінниця, Гайсин, Кам’янець-
Подільський, Могилів-Подільський, Проскурів, Тульчин, 
були осередками перебування губернських, окружних 
органів влади, там розташовувалися різноманітні установи, 
навчальні заклади, тобто зосереджувалась основна маса 
освіченого населення губернії, робітників розумової праці. 
Це було характерно і для всієї України: на середину 1920-х 
рр. близько 73 % службовців України, за даними перепису 
1926 р., проживали у містах [254, с. 95–96].  

На Поділлі кадри фахівців розумової та творчої праці, 
за підсумками Всесоюзного міського перепису 1923 р., 
нараховували близько 25 тис. осіб, що становило 6,25 % від 
загальної маси населення міст (близько 400 тис.) [91, с. 16–
17]. За матеріалами перепису 1923 р. виокремлювалися 
професійні групи службовців та осіб вільних професій. За 
підрахунками авторки, категорія службовців складала 
22,6 % самодіяльного населення окружних міст Поділля. 
При цьому на дві самодіяльних (чи зайнятих) особи 
фактично припадало три несамодіяльних [91, с. 8; 305, 
с. 34–35].  

Треба уточнити, що, за переписом до 1923 р., до 
категорії службовців входили як працівники культури, 
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освіти та медицини, так і працівники зв’язку й торгівлі, 
адміністрації та суду, діловодчий та обліково-контрольний 
персонал. Привертає увагу об’єднання в одній групі як 
чиновництва, так і безпосередньо інтелігенції, що її, 
починаючи з початку 1920-х рр., все частіше називали 
«спецами». Другу групу – осіб вільних професій – складали 
адвокати, митці, артисти й музиканти.  

За даними з доповіді губкому КП(б)У про стан 
Подільської губернїї 1923 р. можна з’ясувати не лише 
чисельність окремих груп представників розумової праці, а 
й перманентний ретельний нагляд більшовицької 
адміністрації за інтелігенцією та її настроями. Отже, у 
документі згадувалися 914 педагогів губернії, з них 
політнеблагонадійних – 71 (з червня по серпень того ж року 
чисельність антирадянськи налаштованих учителів, на 
думку влади, зросла до 128); 277 юристів, з них 
політнеблагонадійних – 16 осіб; 205 лікарів, 
політнеблагонадійних – 13 (політичний огляд Подільської 
губернії за липень 1923 р. подає цифру лікарів у 350 осіб, з 
яких 50 неблагонадійних, що близькі за своїми поглядами 
до кадетів, есерів і меншовиків. Але антирадянської 
діяльності вони не проводили й займалися винятково 
«шкурними» питаннями самовиживання); 77 інженерів та 
64 техніка (чисельність неблагонадійних інженерів з червня 
по серпень зросла з 10 до 26, техніків – з 9 до 30) [57, 
арк. 5–6, 36, 46].  

У вересні 1923 р. губвідділом ГПУ був закінчений 
облік усієї інтелігенції та неблагонадійних у її лавах. 
Особливо опозиційно було налаштоване учительство вищих 
та середніх шкіл, яке чекісти обвинувачували у халатному 
ставленні до проведення заходів радянської влади й на 
доказ наводили випадок страйку у Могилеві-Подільському. 
У звіті ГПУ відзначалось, що у Сутиському 
сільськогосподарському технікумі зібралися педагоги-
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галичани з українським ухилом, які мають величезний 
вплив на учнів. Оголосивши похід проти комсомолу, вони 
намагаються вижити з технікуму членів КСМУ. Тому до 
вказаного моменту ячейка КСМУ не була створена. Серед 
педагогів дитячої колонії м. Тиврова лише двоє-троє 
співчували заходам радянської влади, інші на чолі з 
завідуючим Омельяновичем зовсім не цікавилися 
пролетарським вихованням та проводили «старорежимну» 
лінію. Усі педагоги приховано вороже налаштовані до 
влади й компартії, у тісному гурті таємно критикують її 
заходи. У навчальних установах м. Вінниці настрої 
педагогічних колективів також не вважалися сприятливими 
для влади. ГПУ вважало, що там існує угруповання 
вчителів, які обережно проводять антирадянську лінію [57, 
арк. 171]. У ВІНО серед педагогів 40 % за своєю ідеологією 
характеризувалися як близькі до зміновіховства, інші – не 
брали жодної участі у реформуванні вищої школи.  

У Вченому Комітеті Поділля «звили гніздо» професора 
з старими традиціями, які засадничо незгодні із заходами 
комуністів – «необузданных людей, находившихся ранее в 
ссылке». Також політнеблагонадійними ГПУ вважало 
членів Науково-філософського та Агрономічного товариств, 
які разом з науковою роботою можуть проводити і 
контрреволюційну. Спостереження інформаторів за низкою 
польських родин, які складали «так звану польську 
інтелігенцію» м. Вінниці, свідчили, що назовні ці люди 
ставилися до існуючого стану речей нібито лояльно, але 
всередині готові у будь-який момент під впливом 
особистих, націоналістичних та релігійних (сильно 
розвинутих в останній час) спонукань стати у різку 
опозицію до режиму [57, арк. 172].  

Інформатори повідомляли, що найбільш шкідливими, 
на їхню думку, були інженери Франкель і Родкевич, які 
виступали на зборах «ВАИ» та прилюдно не погоджувалися 
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з деякими заходами радянської влади. Інші активно проти 
радянської влади не виступали, їх незадоволення 
пояснювалося поганим матеріальним становищем [57, 
арк. 47].  

За підрахунками авторки, «Статистичний бюлетень 
Подільського губстатбюро» за демографічним переписом 
1923 р. подавав по всіх містах та містечках Поділля: 
інженерів – 123 особи, лікарів – 523, професорів вищих 
навчальних закладів – 36, письменників та журналістів – 21, 
артистів та художників – 299 [129, с. 4–15].  

З погляду влади на початку 20-х рр. 80 % інтелігенції 
Поділля складали радянські службовці, що констатує 
доповідь губстатбюро про стан Подільської губернії. 
Інформатори губвіділу ГПУ повідомляли, що через складне 
матеріальне становище всі вони були зайняті пошуком 
засобів до існування [57, арк. 4].  

Стосунки радянської влади та інтелігенції 1920-х рр. 
були досить складними, як через її соціальне походження, 
так і через недовіру до її політичних поглядів. Лідери 
більшовицької партії, формуючи соціальну структуру 
суспільства, розглядали її з класових позицій. Внаслідок 
цього усі суспільні верстви уявлялися компартійним 
ідеологам чимось на кшталт сировинного матеріалу, 
формуючи який за власними уподобаннями, більшовицька 
партія мала зводити будівлю нового радянського 
суспільства. В зв’язку з таким підходом стара інтелігенція 
(як зазвичай називали більшовики представників розумової 
праці, які отримали освіту ще до жовтневого перевороту 
1917 р.) відчула на собі жорстке ставлення РКП(б). З одного 
боку, відкрито вороже ставлення радянської влади, 
обумовлене точкою зору В. І. Леніна, оприлюдненою у 
статтях «Залякані крахом старого і борці за нове» і «Як 
організувати змагання» [113–114], а з іншого – ситуативно-
прагматичний підхід, що з весни 1918 р. поширюється як 
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державна політика: широке використання знань і досвіду 
кадрів старих фахівців. Останній підхід можна вважати 
методом для підготовки нових кадрів, адже ставлення до 
інтелігенції як до супротивника, якого неможливо 
використати без примусового тиску, залишилося й було 
зокрема оприлюднено у праці М. І. Бухаріна «Економіка 
перехідного періоду», що вийшла у 1920 р. Так, 
характерним для 10-го розділу книги є наголос на «насиллі 
й примусі до непролетарських верств» [89, с. 189, 192–193, 
197]. В. І. Ленін загально оцінив цей розділ як чудовий, що 
теж говорить про його підхід до цього питання на додаток 
до заклику організувати систематичне насильство над 
буржуазією та її посібниками – буржуазними 
інтелігентами [113, с. 186–187; 114, с. 190, 194].  

На думку Дж. Боффа, утвердження революційного 
«правопорядку» особливо заохочувалося В. І. Леніним, 
оскільки той вбачав у цьому синонім тієї «культурності», 
якої так бракувало країні [197, с. 167]. Одначе й перехід до 
нової економічної політики майже не змінив ставлення 
більшовицької партії до інтелігенції. Г. В. Касьянов вбачає 
одну з причин перманентного негативного ставлення 
більшовицьких вождів до робітників розумової праці у 
перетворенні інтелігенції з переможеного політичного 
противника на потенційно небезпечного ідейного 
конкурента – опозиціонера [254, с. 17].  

Звичайний прагматизм, «революційна доцільність» 
зумовлювали як залучення військових, технічних фахівців 
на бік радянської адміністрації, так і вкрай нетерпиме 
ставлення до гуманітарної інтелігенції – носія назагал 
демократичних, а то й національних українських цінностей. 
До того ж, зазначені процеси супроводжувалися жорстким 
контролем за діяльністю спеціалістів, утисками, 
політичними переслідуваннями й репресіями, що 
спричиняли зменшення кількості фахівців. Систематичні 

65



«адміністративні розстріли», що стали звичною 
практикою надзвичайних комісій, ревтрійок як спеціальних 
органів «боротьби з контрреволюцією», мали на меті 
залякати й підкорити, примусити служити більшовицькій 
владі.  

У двох листах від 7 липня 1920 р. до голови 
Полтавського губвиконкому В. І. Порайка (1888–1937) 
видатний російський письменник В. Г. Короленко, 
висловлюючи протест проти безсудних розстрілів ЧК, 
змалював жахливі картини «червоного терору» у 
Миргороді [155, с. 203–204; 160]. Аналогічна практика 
репресій мала місце й на території Поділля, де той самий 
В. І. Порайко на початку 1920-х рр. обіймав посаду голови 
Подільського губвиконкому. 17 червня 1921 р. секретар ЦК 
КП(б)У Д. З. Лебідь надіслав до Полтави телеграму, у якій 
йшлося: «Рахуючись з тим, що Поділля набуває 
першорядного значення для успіху будівництва всієї 
республіки у внутрішньому відношенні і відношенні 
найближче розташованої до кордонів губернії, ЦК КП(б)У 
вирішив вважати роботу по зміцненню і організації 
Радянської влади на Поділлі найважливішим завданням, а 
тому відрядити на посаду голови губревкому Поділля 
Порайка». На Поділлі В. І. Порайко працював до червня 
1923 р. [340, с. 472–474]  

Г. Костюк згадував, що прихід червоних до 
м. Кам’янця-Подільського закарбувався у пам’яті 
насамперед саме жорстоким терором: «Осінь 1920 року. 
Тривожна і непевна [...]. І першим, чим обдарувала нова 
влада Кам’янець, це страшне слово – ЧеКа. Почалося з 
обшуків, контрибуцій, арештів. Наприкінці грудня на стінах 
будинків і парканах вивішено було перший список 
розстріляних «контрреволюціонерів». Це потрясло 
свідомістю всього населення, зокрема нас, 
середньошкільників. Пригадую, в тривозі ми побігли читати 
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список. Прізвища нічого нам не говорили. Хто ж вони? 
Що вони зробили таке, що їх негайно треба було 
розстріляти? Цього ніде не можна було довідатися. Згодом 
з’явилося ще кілька списків розстріляних 
«контрреволюціонерів» [...]. Це створило панічний страх. 
Вперше створилася атмосфера недовір’я до людей, 
замкнутости в собі, непевности за свій затрашній день. 
Почалися втечі з міста. Хто за кордон, хто на далекі глухі 
села [...]» [177, с. 56].  

Під час з’їзду працівників освіти та культури 
Кам’янецького повіту (4–9 травня 1921 р.) керівник 
Кам’янець-Подільської ЧК Лавров брутально 
розкритикував місцевих освітян за «саботаж та відсутність 
допомоги у боротьбі за революційні здобутки», хоча й 
визнав випадки непоодиноких антизаконних дій чекістів 
щодо педагогів. У відповідь визначна діячка вітчизняного 
культурно-освітнього руху, авторка багатьох праць з 
педагогіки, голова Всеукраїнської учительської спілки 
С. Ф. Русова (1856–1940), у той час викладач педагогіки 
Кам’янець-Подільського університету [222; 314], від імені 
колег рішуче запротестувала проти некоректних виразів 
чекіста, висловившись за виховання на національному, а не 
класовому ґрунті, що суперечило культосвітній політиці 
більшовиків. Відомий педагог зауважила, що «українське 
вчительство хоче щиро працювати, тільки дайте йому 
дійсну волю, нехай більше ми не будемо чути тих 
розстрілів, арештів, облав» [292, с. 156]. Таку позицію 
схвалила більшість делегатів з’їзду, констатувавши у 
резолюції «факт заарештування великої кількості 
просвітянських робітників» й звернувшись до місцевої 
влади з вимогою покласти край безпідставним арештам, а 
справи ув’язнених розглядати негайно й не тримати у 
в’язниці невинних осіб [292, с. 156].  
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Одначе такі звернення назагал залишалися гласом 
волаючого у пустелі. Більшовицькі репресивні структури 
звично ними нехтували. Наприклад, 1923 р. місцеві чекісти 
буцімто виявили Вінницьку міську шпигунську організацію, 
що, мовляв, активно працювала на користь 
II Речіпосполитої й складалася з 106 місцевих учителів. 25 її 
учасників були страчені, 56 – отримали різні терміни 
ув’язнення, решта 25 осіб – «відбулися» звільненням з 
роботи [57, арк. 36]. Інформатори («сексоти») ГПУ 
перманентно відстежували настрої інтелігентських кіл, що 
бралося до уваги під час подальших репресивних акцій 
чекістів [161, с. 67–68].  

Так, зокрема, у політичному огляді стану Подільської 
губернії за липень 1923 р. зауважувалося, що серед слухачів 
Вінницьких педагогічних курсів існує група учителів, які 
проводять серед учнів «націоналістичну та шовіністичну 
пропаганду», серед учительства м. Гайсина – група, що 
поширює «релігійні та петлюрівські ідеї» й пов’язана з 
автокефальним єпископом М. Борецьким (1879–1936); серед 
медичного персоналу виявлено 50 «політнеблагонадійних» 
лікарів, які за поглядами близькі до кадетів, есерів та 
меншовиків. На всіх членів цих груп «сексоти» ГПУ 
ретельно збирали компрометуючі матеріали [57, арк. 35–
36].  

Проте радянська влада вимагала освічених працівників 
в галузі державного управління, керівництва економікою та 
виробництвом. Реалії життя змушували більшовиків 
звертатися до «старих спеціалістів», використовувати 
досвід колишніх службовців, намагаючись їх контролювати. 
Вже 21 червня 1920 р. за підписом голови надзвичайної 
Подільської губернської ревтрійки Лисенка з’явився наказ 
про раптове звільнення службовців усіх державних установ 
м. Вінниці [98]. Ті, хто бажали служити у радянській 
адміністрації, мали пройти через біржу праці. Але ці заходи 
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не допомагали надолужити брак досвідчених 
адміністраторів, внаслідок чого, зокрема, гальмувалася 
організація відділу управління Подільського 
губвиконкому [99].  

Більшовикам доводилося вибирати між досвідченими 
управлінцями й відданими партії особами. Назагал 
відповідальні посади обіймали «свої люди», а фахівці з 
освітою й досвідом понижувалися до рівня технічних 
виконавців, маючи при цьому відповідати за кінцевий 
результат. У характеристиках відповідальних працівників 
Подільської організації КП(б)У, які обіймали 
адміністративні посади, відданість партії подавалася як 
найвища чеснота [61, арк. 8]. (Див табл. 12) 

       Таблиця 12. 
Прізвище  Посада  Фах  Характеристика  

ПОРАЙКО  
Василь  
Іванович  

Голова 
губвиконко
му  

Юри
ст  

«Політично цільний, 
витриманий комуніст, з 
міцною силою волі. 
Хороший агітатор і 
організатор».  

РАКІТОВ  
Григорій 
Давидович  

Завідувач 
відділом 
управління 
губвиконко
му  

Учи
тель  

«Політично цільний, 
відданий комуніст, з 
глибоким пролетарським 
чуттям. У радянській й 
партійній роботі найбільш 
цінний як організатор. 
Хороший агітатор».  

 
Список членів Подільського губвиконкому від 

25 грудня 1923 р. дозволяє з’ясувати освітній ценз й 
соціальне походження його керівників: з 41 особи – 
11 робітників, 1 лікар, 4 службовці та 6 інтелігентів (до них 
віднесено вчителів та журналістів), решта – селяни, в яких 
щонайбільше вказана «нижча», тобто початкова освіта. З 
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11 членів президії Подгубвиконкому домашню освіту 
зазначила 1 особа, «нижчу» – 5, чотирикласну – 3, середню 
– 1 [82, арк. 2–3, 87].  

У губернській партійній пресі часом зауважувалися 
випадки формальної організації радянських установ, а 
також факти фахової необізнаності нових управлінців. В 
одній із статей у газеті «Вісті» 1920 р., анонімний автор, 
згадуючи ситуацію 1919 р. з швидкими військово-
політичними змінами, розповідав, як реагувало на це міське 
населення: «Користуючись тим, що зпочатку, звичайно, 
прибувають робітники не місцеві», біржу праці 
заповнювали «франтуваті панночки і молоді люди, що 
раптово опинилися безробітними». Розраховуючи на 
виразні переваги перебування при владі, пристосуванці 
добивалися місця в установах, а через швидкі зміни влади 
усі їхні зловживання назагал залишалися безкарними. Автор 
статті закликав не допустити повторення цих фактів улітку 
1920 р. й вимагав «голосно назвати прізвища всіх тих, хто 
розкрадав народне добро, всіх спекулянтів і мародерів», аби 
запобігти їхній інфільтрації до радянського апарату [97]. 
Простежується подвійна мета такого звернення: автор від 
імені радянської влади виступає на її захист, намагаючись 
одночасно уникнути відповідальності за організаційні 
прорахунки. В той же час готується соціальний ґрунт для 
легкого сприйняття наступних репресивних дій проти 
службовців.  

Невдовзі у 1921 р. пролунали заклики Подільського 
губкому КП(б)У повітовим партійним комітетам виключати 
з партії інтелігентські й дрібнобуржуазні елементи, 
насамперед з-поміж радянських працівників, які не 
пов’язані з РКП(б) ніякою традицією та спільною 
боротьбою й для яких партквиток лише слугував 
перепусткою до апарату управління [60, арк. 1].  

70



Компартійне керівництво вважало, що кількість 
партійців серед загальної маси працюючих службовців 
недостатньо велика. Підтверджують це й статистичні 
відомості про співробітників губернських установ 
Подільської губернії [79, арк. 3].(Див. табл. 13.) 

                Таблиця 13. 
Кількість членів РКП(б) серед службовців 

губернських установ 

№ 
№ Відділи 

Всього 
працю
ючих 

Члені
в РКП 

(б) 

 
Поза 

партійн
их 

% % 
членів 
РКП(б) 

 
1. Губвиконком  123   62   61   50,4   
2. Адмінвідділ 81   9   72   11,1   
3. ГПУ 83   19   64   22,9   
4. РСІ  26   10   16   38,5   
5. Губфінвідділ 283   11   272   3,87   
6. Губпраця  34   6   28   17,6   
7. Губміськкомгос

п 
116   9   107   7,8   

8. Губземуправлін
ня 

78   3   75   3,8   

9. Губнаросвіта 21   12   9   57,1   
10. Губздороввідділ 20   2   18   10,0   
11. Губсоцзабезпеч

ення 
12   2   10   16,7   

12. Губстатбюро 73   1   72   0,2   
13. Губвнуторг 26   4   22   15,4   

 
Отже, за нашими розрахунками, найбільше комуністів 

серед апарату управління Подільської губернії на початку 
1920-х рр. нараховувалося у Губнаросвіті, апараті 
управління губвиконкому й губернській Робітничо-
селянській інспекції. Натомість навіть у регіональному 
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відділку ГПУ членом РКП(б) – КП(б)У був лише 
щоп’ятий чекіст.  

Протокол губернської партійної наради від 13 грудня 
1921 р. зафіксував директиву партійним та 
адміністративним працівникам – створити нові кадри 
пролетарської інтелігенції, замінити товаришів, що 
засиділися на відповідальних посадах часто не з власної 
волі, а через брак заміни. Перевиховувати старих 
спеціалістів вважалося хоча й необхідною, але назагал 
безнадійною справою, тому наголос влада робила на 
вихованні нових кадрів радянських спеціалістів [67, 
арк. 11].  

Розв’язання проблеми навчання й виховання нових 
кадрів з підростаючої молоді гальмувалось матеріальними 
проблемами. Заповнення шкіл дітьми робітників та селян-
незаможників поставило перед губпрофосвітою питання 
забезпечення найбіднішої частини учнів. Була дана 
директива про організацію при всіх школах інтернатів. У 
Вінниці був створений інтернат на 55 осіб, але становище 
учнів, принаймні у 1924/25 р., було «критичне» – з точки 
зору житлово-харчових умов утримання [74, арк. 5]. У 
грудні 1923 р. ЦК КП(б)У відпустив Подільському губкому 
кошти на утримання лише 25 безробітних підлітків, 
направивши їх у ФЗН [64, арк. 15]. Інші учні навчалися 
власним коштом, відчуваючи на собі контроль влади у 
соціальному аспекті.  

Про те, як створювались нові кадри інтелігенції 
пролетарського походження, дає уявлення витяг з 
протоколу оргбюро ЦК ВКП(б) № 111 про чистку середніх 
та вищих навчальних закладів, що був підтриманий бюро 
Могилів-Подільського окружкому КП(б)У 15 квітня 1929 р. 
При наборі до шкіл І та ІІ ступеню пропонувалося приймати 
насамперед дітей робітників, наймитів, бідноти, середняків 
й осіб, які прирівнені до робітників [74, арк. 114].  
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Зміни соціального складу подільського студентства 
відбувалися шляхом академічних перевірок та чисток. Так, 
у Кам’янець-Подільському інституті народної освіти було 
«вичищено» 30 % усіх студентів (50 осіб), а на їх місце 
надіслано 39 незаможників чи комнезамівців та 
комсомольців з Вінницьких педкурсів й 30 осіб з 
Тульчинських педкурсів [66, арк. 4]. З 600 студентів вузів 
Поділля 268 (44,7 %) були членами комнезамів, з 723 учнів 
сільськогосподарських шкіл комнезамівців нараховувалося 
436 (60,3 %) [66, арк. 11].  

Вінницький окружний комітет КП(б)У контролював 
склад учнів шкіл профосвіти шляхом запровадження 
жорстких норм прийому за соціальною ознакою, що 
умотивовувалося необхідністю «раціонального 
комплектування та пролетаризації шкіл профосвіти». (Див. 
табл. 14)         Таблиця 14. 
Таблиця норм прийому на 1927/28 навч. рік [72,  арк.157].  

Школи 

Робітн
ики та 
їхні 
діти 

Селяни  
та їхні 
діти 

Трудова  
інтеліге
нція 
генція, 
службов
ці  
та їхні 
діти 

Куста
рі  
та їхні 
діти 

Діти  
з 
дитб
у-
динкі
в  

Інш
і 

ІТОРУ 50 %   25 %  15 %   5 % 5 %  –   
Сільгосп.  10 %   65 %  15 %   5 % 5 %  –   
Соц.-
екон. 35 %   25 %  20 %   5 % 5 %  10 

% 
Медичні 25 %   35 %  20 %   5 % 5 %  10 

% 
Художні 25 %   25 %  30 %   5 % 5 %  10 

% 
Фабзавуч 75 %   –     –      –    25 %  –   
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У сільськогосподарських школах щонайменше 50 % 

місць бронювалося для наймитів й сільської бідноти. Група 
селян або робітників, коли бракувало потрібного 
контингенту, могла поповнюватись одна за рахунок іншої, 
але в жодному разі не допускалося поповнення їх за 
рахунок інших груп [72, арк. 157]. Таким чином, діти селян-
господарів, непманів, «буржуазних спеців», духовенства, 
«колишніх людей», які, згідно з обіжником 1928 р. «Про 
контрреволюцію серед молоді» наркома юстиції та 
Генерального прокурора УСРР В. Порайка, вважалися 
соціально-ворожими або чужими елементами, ставали 
вигнанцями [237, с. 409–410].  

Голова бюро Гайсинського окркому КП(б)У Глинський 
характеризував склад учнів технічної школи м. Гайсина як 
«нікудишній»: більша частина – «куркульський елемент», 
робітників дуже мало, решта – діти ремісників та торгівців. 
Аналогічні претензії висувалися й до учнівського складу 
Гайсинської педшколи: робітників – 7 %, селян – 67 %. 
Відтак наказувалося зарахувати до лав учнів близько 50 % 
представників КНС [73, арк. 55].  

Резолюція Могилівського окрпарткомітету від 4 квітня 
1929 р. про стан профосвіти насичена згадками щодо 
«засміченості шкіл за соціальним походженням учнів», 
переважання у них «куркульського, попівського та 
непманського елементу» [74, арк. 107а]. Встановлення 
факту великої кількості учнів, що приховують своє 
соціальне походження, вважалось за підставу для загальної 
перевірки учнів всіх профшкіл й усунення від навчання 
небажаних елементів. Тим, хто був винний у наборах учнів 
без врахування соціального походження, загрожувало 
притягнення до судової відповідальності.  

Лояльні до більшовицької адміністрації спеціалісти, що 
сформувалися ще за царату, у 1920-х рр. ще намагалися 
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використати свої знання та досвід у різноманітних міських 
установах та організаціях, але, не влаштовуючи нову владу 
за соціальними та політичними ознаками, були приречені на 
переслідування й репресії. Переслідування «колишніх» й 
контроль за необережними висловлюваннями та 
«антирадянськими настроями» міських мешканців Поділля 
(як, зрештою, й по всій УСРР) чекісти здійснювали через 
розгалужену мережу таємних інформаторів («секретних 
співробітників» – «сексотів»).  

Так, інформатори серед службовців губернських 
установ, які розташовувалися у м. Вінниці, на думку 
вербувальників, різнилися за якістю роботи. Якщо доноси 
поступали частіше, ніж раз на місяць, а «сексот» проявляв 
активність і бажання працювати, то його вважали хорошим. 
Так, серед службовців губпродкому та заготконтори 
Вінницької округи було завербовано 5 осіб (один 
«хороший», який раз – двічі на місяць подавав агентурний 
матеріал); гублісуправління – 4 (2 «хороших» – матеріал 
подавали тричі на місяць); губпромсоюз – 1 задовільний, 
матеріал подавав раз на місяць; губстатбюро – 
1 задовільний, матеріал подавав щомісячно; раднаргосп – 
3 задовільні, матеріал подавали 1–2 рази на місяць; 
Поділляспирт – 3 задовільні, матеріал подавали щомісячно; 
губфінвідділ – 3 (лише 1 працеспроможний); Тютюнтрест – 
1 хороший; держбанк – 1 хороший, другий «без 
зацікавлення»; Товарна Біржа – 1 працездатний; Чорна 
Біржа – 4 задовільні, подають матеріали від 10 до 12 раз на 
місяць. Наявність доносительства сприяла формуванню 
атмосфери підозрілості та недовір’я серед службовців. Але 
не всі виконували шпигунські доручення добре, багато хто з 
службовців намагався давати свідчення, аби лише не 
потрапити самому під підозру. Так, наприклад, у 
губнаросвіті обидва інформатори характеризувалися як 
неуважні, що рідко, лише раз на півтора місяці подавали 
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агентурні матеріали, у «губздоров’ї» та «Вінокрздоров’ї» – 
обидва слабкі, «не мають зацікавленості у роботі, рідко 
здають матеріал»; «Українбанк» – 1 слабкий, «Держстрах» – 
1 незадовільний [57, арк. 62–63].  

Агентурно-інформаційна робота серед населення, яка 
таємно проводилася владою, була спланована з 
урахуванням розгалуженої системи інформаційного апарату 
Подільського губвідділу ГПУ, який на 1 липня 1923 р. 
нараховував понад 2 тис. осіб. (Див. табл. 15) 

Таблиця 15.  
Розподіл інформаторів по містах та округах губернії 

станом на 1 липня 1923 р. 
Окружне  

місто  
Кількість 

інформаторів Округа Кількість 
інформаторів 

Вінниця 71 Вінницька  97 
Гайсин 22 Гайсинська  464 
Кам’янець-
Подільський 78 Кам’янець-

Подільська  334 

Могилів 17 Могилівська  332 
Проскурів 55 Проскурівська  386 
Тульчин 27 Тульчинська  336 

 
Начальник Подільського губвідділу ГПУ Ізраїль 

Леплевський (1894–1938) відзначав, що надзвичайно 
негативні наслідки матиме недостатня кількість 
інформаторів: кожний округ, який має за новим 
районуванням 16–20 районів, обслуговується лише 
6 інформаторами, на кожного з них приходиться від 50 до 
70 населених пунктів. До того ж 85 % інформаторів 
безпартійні. Відтак робився висновок – слід збільшити 
кількість інформаторів, враховуючи прикордонний статус 
губернії, та заопікуватися їхньою «партизацією» [57, 
арк. 22].  
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Таємні документи ГПУ свідчать, що навіть у роки 
відносної лібералізації суспільно-політичного життя в 
період політики «українізації» співробітники ГПУ – НКВД 
ретельно відстежували політичні настрої української 
інтелігенції Поділля загалом й зокрема наймасовішої її 
категорії – учительства. Так, у звіті Кам’янець-Подільського 
прикордонного відділу ГПУ від 1 червня 1925 р. 
зауважувалося щодо окремих педагогів округового центру: 
«Есть отдельные личности, которые не прочь 
покритиковать распоряжения Советской власти. Особенно 
отличаются этим зав. 1-й школы Е. Кондрацкий, учитель 
профшколы А. Шумлянский, которые постоянно критикуют 
ее внутреннюю политику» [292, с. 161].  

Чергова характеристика учительства Кам’янеччини 
містилася у секретному звіті ГПУ за 1928 р. У документі 
зазначалося, що переважна більшість педагогів округи – 
особи з дореволюційною освітою, які викладали ще до 
1914 р. При цьому ті з них, хто мав університетський 
диплом, назагал працювали у старших класах міських 
трудшкіл або в профшколах, складаючи учительську еліту. 
Лише 20 % (кожний п’ятий) становили так звані «червоні 
учителі». Наголошувалося, що 5–7 % (іноді цей показник у 
чекістських матеріалах довільно збільшувався до 10 %) 
учителів мали «контрреволюційне минуле», а «збереженню 
в Кам’янці-Подільському значної частини української 
антирадянської інтелігенції сприяє діяльність у місті вищих 
навчальних закладів» [292, с. 162].  

Попри відомі гасла більшовицької пропаганди щодо 
важливості для «держави трудящих» педагогічної професії, 
учительство назагал й зокрема його загін у Подільському 
регіоні було упослідженою категорією державних 
службовців. Постійні затримки мізерної заробітної платні, 
жахливі житлові умови, перевантаження на основній роботі, 
брак навчально-методичної літератури, надмірна кількість 
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громадсько-політичних доручень й щільний нав’язливий 
контроль з боку партійно-чекістських органів – були 
прикметними рисами повсякденного життя учительства 
західного прикордоння УСРР.  

Умови праці подільського учителя 1920-х рр. виразно 
характеризують матеріали судових позовів й листування з 
владою УСРР колишнього її підданого П. Войтовича, на той 
час вже громадянина II Речіпосполитої.  

Доба Української революції закинула педагога-
львів’янина П. Войтовича 1920 р. до містечка Фельштина на 
Поділлі (Проскурівщина), де він придбав у власність 
занедбаний будинок з садибою й упродовж наступних 
кількох років учителював у місцевій школі, займаючись 
також громадською діяльністю. Одначе 1924 р. 
Фельштинський райвиконком за більшовицькою традицією 
вирішив конфіскувати й привласнити на той час вже 
відремонтований будинок П. Войтовича, що складався з 7-
ми кімнат, «для потреби державних та громадських установ, 
поскільки инших відповідних будинків для потреб установ 
в м. Фельштині не було». Мотивація була настільки 
зручною, що влада негайно оголосила будинок й садибу 
такими, що належали до 1920 р. «нетрудовому елементу», а 
відтак й самі переходили до категорії «нетрудових і 
спірних» й невдовзі (після судової тяганини) відійшли у 
власність «влади трудящих» [325, с. 488].  

Втративши надію на об’єктивне вирішення його 
«справи» так званим «пролєтарським судом» й 
переконавшися, що у «свобідній Україні немає 
справедливости, бо чотири роки судів дали пізнати об тім», 
П. Войтович повернувся додому до «буржуазно-
поміщицької» Польщі.  

7 серпня 1927 р. зі Львова він востаннє звернувся до 
Голови ВУЦВК Г. І. Петровського у примарній надії знайти 
справедливість хоча б у «всеукраїнського старости». Попри 
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очевидну безнадійність, апеляція галицького педагога 
цікава своєю аргументацією – порівнянням соціальних 
гарантій учительської праці за Австро-Угорщини та УСРР: 
«В дім цей я вложив всю свою працю, зароблену коштом 
мого життя. Правда, це я заробив при буржуазному 
австрійскому строю, а ваш пролєтарскій уряд від мене 
усеньке забрав, чим зробив мене дійстним жебраком». 
Заявник риторично запитував: «Кому мають мої діти 
служити – буржуям чи пролєтарям? Правда, буржуазний 
уряд мене експльоатував – но дав мені змогу прилюдно 
жити, забезпечував пенсією мої старі літа і давав навіть 
змогу заощадити на купно дома» [325, с. 489].  

Порівнюючи власні можливості часів підавстрійської 
України й радянську дійсність, автор листа власноручно 
відповідав на питання – «А ваш пролєтарський уряд що 
зробив?», наголосивши на ненормованому характері й 
надексплуатації безоплатної праці «вільного педагога» в 
УСРР: «1) Казав мені в школі одному учити 112 дітей від 
8 ½ рано до 4 годин дня і від 6 до 9 годин вечер – «Лікнеп». 
2) Робота в кооперації, ревізкомісії, в сельбуді, зібраня, 
конференції, відчити і т. і. – з переутоми я падав з ніг. 
3) Одинокий дім, якій я купив для свого істнуваня на старі 
літа, то і цей, ваш уряд забрав, викинувши мене на 
улицю» [325, с. 489].  

Зрозуміло, що відповідь на апеляцію П. Войтовича 
була на користь Фельштинського РВК. 14 травня 1928 р. 
консультаційне бюро приймальні Голови ВУЦВК ухвалило: 
«Беручи до уваги, що, як встановлено судовим слідством, 
гр-н Войтович в спірному будинку оселився незаконним 
чином, цей будинок є колишнє нетрудове майно, й права на 
нього гр-н Войтович ніякого немає, і що за ремонт будинка, 
що його робив гр-н Войтович, останнього компенсовано 
грошима, визнати, що до перегляду справи немає ніяких 
підстав, і скаргу гр-на Войтовича залишити без 
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наслідків» [325, с. 489].  
Службовці ставали заручниками політики компартії, 

спрямованої на посилення контролю за настроями 
населення й насамперед працівників розумової праці. 
Резолюція засідання бюро Могилів-Подільського 
окружкому КП(б)У по доповіді окружного ГПУ від 
15 квітня 1929 р. стверджувала, використовуючи чекістську 
лексику, що «округ насичений колишніми жандармами, 
поліцейськими, колишніми білими офіцерами, 
петлюрівцями, політбандитами та іншими політично 
неблагонадійними елементами, якими засмічені радянські, 
кооперативні, професійні та господарські організації». 
Окружному ГПУ доручалося уважно стежити за 
«антирадянщиками» й вживати рішучих заходів щодо 
їхнього виселення з прикордонної округи [74, арк. 148]. 
Відтак доля могилів-подільської службової інтелігенції була 
вирішена. Підтверджувався прогноз В. Короленка: «Країні 
загрожують нечувані нещастя. Першою жертвою їхньою 
стане інтелігенція» [155, с. 214].  

До «колишніх» спеціалістів можна було б віднести й 
деяку частину військових – старший офіцерський склад, 
який отримав освіту ще у царській Росії, брав участь у 
Першій світовій війні, боротьбі з більшовицькими 
заколотниками у складі білих армій та частково перебував 
на службі у РСЧА. На початку 1920-х рр. на обліку по 
Подільській губернії перебував 361 колишній білий офіцер, 
але, за даними на 1 червня 1923 р., поза межі прикордонної 
губернії вже було виселено 316 осіб (87,5 % тих, які 
перебували на обліку «колишніх білих»), лишилося 45 [57, 
арк. 6].  

На шляху створення власної, радянської інтелігенції 
компартія проводила ще один соціальний експеримент, 
вважаючи, що одним з важливих засобів поступової 
пролетаризації та оселянювання апарату управління та 
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наближення його до мас має стати висування на керівну 
роботу робітників від верстату та незаможних селян. Але 
вже через два роки реалізації цього соціального 
експерименту проявилось негативне ставлення до нього як 
«спеців», так і самих робітників, що відчули наслідки 
такого некваліфікованого керівництва. На підприємствах 
Дунаєвецького куща текстильної промисловості була 
спроба під впливом спеціалістів звільнити робітничого 
директора Маслова. У доповіді Подільського губкому 
КП(б)У у лютому 1923 р. зауважувалося, що «деякі 
господарники дозволяють собі звільняти робітничих 
директорів та заміняти їх спецами» [53, арк. 7].  

Інформація про стан роботи з висуванням від 8 липня 
1927 р. подає кількість висуванців за два останні роки у 
200 осіб. Причому в абсолютній більшості це були 
робітники по місту Вінниці (з 85 осіб – 68 робітників – 
80 %) й селяни в районах. Рівень висуванців був невисоким. 
Вони не мали потрібної кваліфікації, їх часто переміщували 
з однієї галузі в іншу, навіть усували з посад через 
професійну непридатність. Робота по висуванству йшла 
апаратним порядком, без врахування громадської думки, що 
породжувало неприязне й байдуже ставлення робітників до 
цієї справи, позначалося на якості висуванців [72, арк. 133–
135].  

Таким чином, радянських службовців та інтелігенцію 
влада намагалася сформувати шляхом масового створення 
кадрів спеціалістів з таких верств суспільства, як 
найбідніше селянство та пролетаріат. Але оцінювалася 
діяльність фахівців не стільки за здібностями чи 
придатністю до тієї чи іншої праці, як за анкетою. 
Штучність класового підходу, необгрунтованість 
соціальних експериментів, свідоме порушення звичної 
соціальної ієрархії, заважали природньому розвитку 
суспільства та особистості, а також породжували широку 
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маргіналізацію населення. Революція зруйнувала 
попередню соціальну структуру суспільства, проголошуючи 
натомість принцип: «Хто був ніким, той стане всім». 
Зворотнім боком цього процесу ставало перетворення того, 
хто ще нещодавно був «кимсь», у суспільне «ніщо», 
«колишню людину», втрата накопичуваного століттями 
інтелекту та культури. Інтелігенція розчинялася серед 
інших верств населення, поступово втрачаючи частину 
характерних рис, можливо, лише генетично та за 
традиціями сімейного виховання лишаючись запасником 
інтелектуальних сил. Політика більшовиків призвела до 
безповоротних втрат наявного потенціалу розвитку 
соціальної структури суспільства.  
 

3.2. Зміни у стані освіти.  
 
Підготовка радянських спеціалістів здійснювалася у 

системі профосвіти (в яку на той час входили не тільки 
середні, а й вищі навчальні заклади). Профосвіта Поділля, 
що функціонувала ледь не стовідсотково у містах регіону, 
нараховувала на середину 1920-х рр. 12 вищих навчальних 
закладів та 46 профшкіл із загальною кількістю 2242 
студента та 3574 учня, які складали інтелектуальний 
потенціал розвитку краю. Відомими навчальними закладами 
Поділля були Кам’янецький та Вінницькій інститути 
народної освіти, Кам’янецький сільськогосподарський 
інститут та хімічний технікум, Сутиський 
сільськогосподарський технікум, Вінницький 
фармацевтичний та музичний технікуми. Сітка педустанов 
налічувала також 6 педкурсів, з котрих одні були 
єврейськими, решта – українськими. Цільовими завданнями 
профшкіл були визначені сільськогосподарська та 
індустріально-технічна освіта. Деякі з профшкіл 
спеціалізувалися на певних галузях виробництва: 
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Могилівська – на виноградарстві, Кам’янецька – лісова, 
Гніванська – хімічна (цукрова), Барська та Новоушицька – 
механічні, Вінницька – електромеханічна, Брацлавська – 
механіко-будівельна [66, арк. 2, 11–12].  

Поширеним ставав шлях до вузу через школи 
фабрично-заводського навчання (ФЗН) та робітничі 
факультети (робітфаки). Шкіл ФЗН у губернії налічувалося 
13. З них 3 – у Вінниці (поліграфічна, при заводі «Молот», 
при електростанції), Дунаєвецька текстильна, Кам’янецька 
сільськогосподарського ремонту, Жмеринська залізнична та 
школи ФЗН при цукрових заводах [64, арк. 11]. Серед міст 
Поділля найбільшим центром профосвіти була Вінниця, де 
у 1922/23 навчальному році налічувалося 17 професійно-
освітніх установ [279, с. 85]. За соціальним походженням та 
національністю студентство подільських вузів та учні 
профшкіл 1924 р. розподілялися таким чином: максимум 
студентів вузів  та учнів профшкіл походили з українських  
селян, наступна категорія – із службовців, євреїв, третя за 
кількістю – з робітників, росіян, наступна – з інших верств 
населення, з поляків. [66, арк. 4–4 зв.] (Див. табл. 16.) 

                 Таблиця 16. 
Соціальне походження та національність 

студентства подільських вузів та учнів  профшкіл 
1924 р. 

Соціальне  
походження  

Студенти 
вузів 

Учні 
профшкіл 

Націо-
нальність  

Студенти 
вузів 

Учні 
профшкіл 

із селян 
57,1% 35% Україн-

ців 74% 56% 

із службовців 18,5% 20,5% євреїв 20% 33,7% 
із робітників 10,1% 22,7% росіян 3% 5,5% 
З інших 
верств 
населення 

14,3% 21,8% поляків 1,6% 5,2% 
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«Бюлетень Подільського губстатбюро» подавав дещо 
іншу інформацію, за якою в усіх установах профосвіти 
регіону 1924 р. навчалося найбільше дітей селян – 43 % та 
службовців – 26,5 %, а робітників – лише 9,7 %; на 
Вінницьких та Кам’янецьких профкурсах – 66,3 % дітей 
робітників; у школах фабзавуча – 80,9 % дітей 
робітників [93, с. 18]. Зміст навчання не лише відбивав 
важливі зміни, що відбувалися у свідомості суспільства, а й 
унаочнював пріоритет класових цінностей, сприяв 
укоріненню нової ідеології.  

Так, порівнюючи дореволюційні програми викладання 
у Вінницькому учительському інституті (ВУІ) та радянські 
– того ж Інституту Народної Освіти 1920-х рр., бачимо 
зникнення такої дисципліни як Закон Божий, табуйованої 
більшовиками. У трьох класах ВУІ цей предмет викладався 
як «вероучение» і «нравоучение» поряд з історією 
Російської церкви по 2 години на тиждень. В третьому класі 
студентам читали «Православно-христианское 
нравоучение» та «Частное учение об обязанностях и 
добродетелях христианина», в курсі вивчення яких 
російською мовою засвоювалися і такі теми: «Религия как 
потребность и высшее достояние человеческого духа», 
«Обязанности и добродетели христианина в области 
государства», «Две стороны в государстве: гражданская и 
политическая. Гражданская – сословия общества, 
политическая – правительство и подданные», 
«Происхождение власти», «Любовь к Отечеству и 
обязанности подданных», «Греховное потемнение в 
сознании человека относительно смысла жизни и ея цели», 
«Ісус Христос – божественный просветитель (светоч) 
мира», «Несравнимое достоинство и непреходящее 
значение учения Ісуса Христа». Курс мав бути пройденим в 
обсязі старших класів середніх навчальних закладів. Крім 
того, священик-законовчитель, штатний викладач, просив у 
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1914/15 навч. році додаткових годин для вивчення Закону 
Божого, з огляду на військові обставини. За сумісництвом 
він же викладав віровчення у V–VIII класах Вінницької 
жіночої гімназїї [48, арк. 1–5; 49, арк. 1–7].  

На короткотермінових курсах вчителів, аналогічних 
сучасним курсам перепідготовки й підвищення кваліфікації, 
Закон Божий вже не вивчався. Але чого варті були лише 
урочисті зібрання з нагоди відкриття й закриття курсів, де 
відкрито освячувалася особа царя. На початку – молебень з 
попереднім повчанням законовчителя про високу життєву 
роль вчителя-християнина, про тверду віру у Бога й вічне 
торжество правди Його, далі – «Высочайший ответ на 
выражение верноподданнических чувств», читання 
«Благодарственной телеграммы Господину Попечителю 
учебного округа», виконання гімну [47, арк. 51 зв.]. Так, у 
телеграмі влітку 1915 р. керівництво й слухачі курсів 
«почтительнейше» просили «Его Превосходительство 
повергнуть к стопам ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Великого Державного Вождя доблестной 
русской армии и Обожаемого ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
верноподданнические чувства, беззаветную любовь и 
полнейшую готовность словом и делом служить ... Своему 
Обожаемому ЦАРЮ и Дорогому Отечеству» [47, 
арк. 113 зв.]. Телеграму підписав директор ВУІ (з 1912 р.) 
Матвій Дмитрович Запольський, випускник Московської 
духовної академії, кандидат богослов’я [47, арк. 30–32].  

Ідеологічні фарби навчального процесу радикально 
змінюються за радянської доби. Замість Закону Божого 
з’являються історія наукового світогляду, основні питання 
марксизму, вступ до новітньої матеріалістичної філософії, 
історичний матеріалізм, програми яких, щоправда, 
пишуться вже українською мовою [83, арк. 1; 84, арк. 64–65; 
85, арк. 1–2].  
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Майбутні вчителі серед інших тем вивчали такі, як 
«Класова боротьба», «Безкласова суспільність майбутнього 
– марксистський світогляд», «Марксизм як наука 
пролетаріату». У курсі політичної економії – 
«Протиставлення антагоністичних господарських систем 
(рабського. кріпосного, капіталістичного господарства) і 
гармонійних (соціалістичних)», а правове підґрунтя нових 
ідей майбутні радянські педагоги отримували, вивчаючи 
курс «Учення про державу й право Радянських республік» 
(1922/23 навч. рік) [83, арк. 9; 85, арк. 44]. Ідеологічно 
заангажовані педагоги несли невибагливі ідеї диктатури 
пролетаріату учням, які швидко зрозуміли, що вважатися 
робітником вигідно та відносно безпечно.  

За умов воєнного комунізму матеріально-побутове 
становище наукової інтелігенції Поділля було надзвичайно 
важким [258]. Радянська адміністрація у власному 
прагненні закріпитися у регіоні вдалася до силових заходів, 
що згубно вплинули на науковий потенціал краю [293; 186, 
с. 76–94]. Загальну картину занепаду культурно-освітнього 
й наукового життя Кам’янця-Подільського яскраво 
змалював Г. Костюк: «Кам’янець духовно біднів. 
Університет реорганізовано на два окремі інститути: 
Інститут народної освіти – ІНО й Сільськогосподарський 
інститут – СГІ. Після кількох хвиль масового терору, що 
ним обдарувала нова радянська влада кам’янчан у 1920–21 
роках, культурно-розвагове життя міста поволі почало 
занепадати» [177, с. 74].  

Колишній Український державний університет був 
кадрово та як інституція зруйнований. 3 вересня 1920 р. 
стало «чорним днем» університету. Того дня нарком освіти 
УСРР В. П. Затонський розіслав до всіх освітніх установ 
України телеграму такого змісту: «Слід звернути увагу на 
Кам’янецький державний український університет. 
Кам’янецькі комуністи перебувають в полоні у 

86



петлюрівської інтелігенції. Реальних сил для підтримки на 
висоті університету в Кам’янці немає. Контингент слухачів 
нікчемний. Непрацюючі дівиці і поповичі. В самому 
університеті продовжують засідати божевільні старики і 
наукові світила на зразок гетьманівського, а згодом 
петлюрівського скарбника Лебідь-Юрчика, який викладає 
там фінансове право. Професори добре влаштовані за 
рахунок університету і позирають на захід. Всіх їх слід 
розігнати. У тому вигляді, як він існує тепер, університет 
компрометує радвладу» [263, с. 32; 231, с. 235]. 
Більшовицький нарком освіти по суті оприлюднив 
стратегію комуністичної адміністрації на знищення 
небажаного вищого навчального закладу.  

З поверненням червоних до Кам’янця 16 листопада 
1920 р. цей деструктивний план почав втілюватися у життя. 
Університет оперативно був перетворений на Академію 
теоретичних знань, згодом – Інститут теоретичних наук, 
невдовзі – на Інститут народної освіти (ІНО). З тим, щоб 
остаточно покінчити з університетом, ліквідувати видимі 
сліди його існування, було проведено низку відповідних 
заходів. Зокрема, 27 грудня 1920 р. комісар університету 
звільнив з роботи 13 викладачів і співробітників 
навчального закладу, які 16 листопада разом з державними 
установами та відступаючими військами УНР залишили 
Кам’янець [263, с. 33–34].  

На додачу у 1921–1922 рр. навчальний заклад 
добровільно залишила група висококваліфікованих 
викладачів (С. Ф. Русова, Косинський, Орлов, один з братів 
Герасименків, Кравцов, Безбородько), які нелегально 
перетнули радянсько-румунський кордон. Вирішальним 
чином на це рішення вплинуло драматичне матеріальне 
становище професорсько-викладацького складу Кам’янець-
Подільського ІНО, примусова фізична праця на 
університетському полі (навесні 1921 р. ревком виділив 
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інституту у тимчасове користування 30 десятин землі, 
реманент, посівний матеріал задля забезпечення викладачів 
їхніми власними силами хлібом) й організація у зв’язку з 
цим занять у вечірні години.  

С. Русова так пригадувала ці часи: «Радянська влада 
ставилась до мене особисто досить добре, але я все-таки 
рішила втекти з цього пекла. З перших же днів окупації 
України большевики почали переслідувати українців взагалі 
й утворили таку неможливу атмосферу шпигунства, 
доносів, брехні, недовір’я, що я не мала вже сил довше все 
це терпіти й мовчки дивитися на те моральне й матеріяльне 
лихо, що спіткало наш народ. Перша думка про еміграцію 
виникла в мене в червні [1920 р.], коли політком Чалий та 
призначений із Харкова новий ректор Кам’янецького 
університету Сидорак цілком зруйнували його автономію, 
коли ці два неуки почали поневіряти нашу професорську 
колегію, коли, замісць науки […], професори мусіли 
управляти городи для запомоги московським 
«товаріщам» […]. Утримання нам, розуміється, не давали, а 
приватні наші городи забрали «на комуну». Економічні 
злидні почалися для всіх нас. Багато з професорів жили з 
того, що випродували все своє майно, виносили на базар 
одежу, білизну й міняли її на борошно й городину […]. Усе 
в Кам’янці притихло, усе мовчало й тільки пошепки одні 
другим казали слова надії й віри, що «ось прийдуть наші!» 
А поки-що треба було рятуватись від голоду, від безглуздих 
арештів, від розстрілу…» [180, с. 218–219].  

Подібну ж картину інтелігентських злиднів початку 
1920-х рр. змальовував й інший мемуарист – д-р Євген 
Грицак, колишній галицький закладник, вивезений 
росіянами до Києва 1915 р., згодом (1920–1922 рр.) 
завідувач 7-річної української гімназії у с. Могильній 
Гайсинського повіту на межі Подільської й Херсонської 
губ. [242]: «Опишу ще одну сцену: виходите вранці на базар 

88



(торговиця). Крім сили силенної перекупок та крамарів, 
які мають буди, столи й столики, вільна звичайно площа 
перед властивим базаром затовплена панями та панночками. 
Ходять вони або стоять, перевісивши через плечі або 
тримаючи в руках, усі частини убрання мужеського або 
жіночого. Це інтелігенція випродує свої останки, щоби 
прохарчуватися. А не маючи практики й умілости, збуває за 
безцінок свої речі й мусить так збувати, бо покупність, 
попит малий. Купує дві категорії: спекулянтів фахових, а 
далі нова буржуазія […]. Правда, були й такі інтелігенти, 
що кидалися до торговлі, купували дещо, а потім 
одпродували з деяким прибутком. Але мало було таких, 
щоби справді на цьому багато заробляли або могли постійно 
жити з цього. Знаю студенток університету, котрі купували 
або брали на продаж одежу чи коци в таких інтелігентів, що 
самі соромилися йти на базар продавати; звичайно брали 
вони собі за це 25 % од продажі. Хто з інтелігентів мав 
більше енергії та відваги, йшов на село з деякими річами з 
одежі чи білизни та дрібним крамом, щоби обмінювати це 
на продукти. Але це була важка подорож […]. А вже 
найбільшими невдачниками були в справі торгових 
«сдєлок» (ґешефтів) учителі […]» [175, с. 25].  

У листопаді 1921 р. чекісти викрили нелегальну 
Кам’янець-Подільську українську організацію. Був 
ув’язнений П. В. Клименко, усунутий з посади проф. 
П. Г. Клепатський. Невдовзі місто залишили Д. Бузько, 
В. Ґадзінський, І. Кулик, І. Дніпровський; декан факультету 
соціально-гуманітарних наук Кам’янець-Подільського ІНО 
1921–1922 рр. М. Драй-Хмара очолив 1923 р. кафедру 
українознавства у Київському медінституті, керуючи 
семінаром польської та чеської мови й літератури [282, 
с. 238–240].  

Ті, хто залишався працювати у реорганізованих вищих 
навчальних закладах, потерпали не лише від матеріальної 
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скрути й фактичного напівголодного існування, а й від 
настирливого поліційного контролю за їхньою діяльністю з 
боку більшовицької адміністрації. Зокрема, відомий 
подільський учений Ю. Сіцінський у січні 1923 р. писав 
Д. Багалієві у Харків: «В жовтні минулого року за 
розпорядженням Вінницької губернської Політосвіти я 
усунутий від завідування археологічним музеєм, оскільки 
священнослужитель не має права завідувати радянською 
установою […]. Одночасно, за розпорядженням політкому 
Інституту народної освіти (колишній університет) звільнили 
мене і від приват-доцентури в тому ж ІНО, хоча раніше 
мене визнавали терпимим в ІНО, лише б з’являвся туди у 
світській одежі, що я і виконував, тобто ходив у світському 
костюмі. В ІНО я залишив також завідування заснованого 
мною «Кабінету мистецтвознавства» » [2, арк. 18–18 зв.].  

Позиція республіканської влади щодо науково-
освітньої інтелігенції відгонила лукавством. В обіжнику 
голови РНК та виконуючого обов’язки наркома внутрішніх 
справ УСРР від 11 травня 1923 р. до губернських 
виконкомів щодо потреби підтримки наукових працівників 
наголошувалося: «Дбайливе ставлення до наукових 
працівників, що здійснюють у нечувано важких умовах 
велетенську роботу, спрямовану на відродження 
господарства, піднесення культури й науки радянських 
республік, збереження здоров’я й життя населення, 
створення нових кадрів наукових працівників, – є одним з 
найважливіших обов’язків органів радянської влади на 
місцях. Між тим, за відомостями, що надійшли, у багатьох 
місцях зовсім не враховується необхідність підтримки 
наукових працівників, що їх продовжують піддавати 
виселенням, обкладанням у розмірах, що перевищують 
їхній заробіток, ущільненням, конфіскації меблів й т. ін.» 
[154, с. 347]. Відтак пропонувалося місцевим органам влади 
прирівняти наукових працівників, зареєстрованих у 
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Всеукраїнському комітеті сприяння ученим, до 
індустріальних робітників щодо розмірів квартплати й 
комунальних послуг, скасувати усі додаткові обкладення, не 
ущільнювати нижче встановленої норми, забронювати за 
науковцями робочі кабінети тощо [154, с. 348]. Одначе 
далеко не завжди ці вказівки реалізовувалися на практиці.  

Тим не менше, створена у жовтні 1923 р. Секція 
наукових працівників (СНП) м. Кам’янця-Подільського, що 
її очолив проф. Р. Заклинський (1887–1974), концентрувала 
свою роботу насамперед на елементарному забезпеченні й 
захисті матеріально-побутових умов життєдіяльності 
інтелігенції регіону [18, арк. 7–8]. З цією метою, за 
ініціативою проф. В. Гериновича, упродовж першого 
півріччя 1924 р. відбулося спеціальне обстеження умов 
життя й праці професорсько-викладацького складу, а також 
митців міста, що в його основу було покладено результати 
анкетного опитування й довідки відповідних бухгалтерій. З 
75 розданих анкет було заповнено 60 (80 % загальної 
кількості членів СНП). Респондентами виступили 
10 викладачів ІНО, 31 працівник Сільгоспінституту та 
робітничого факультету, 8 з хіміко-технологічного й 10 осіб 
з інших навчальних закладів й творчих працівників [259, 
с. 256].  

Анкета, що її запропонували, містила 5 блоків 
запитань. У першому повідомлялися загальні відомості про 
респондента: прізвище, ім’я, по-батькові, навчальний 
заклад, посада, розряд, склад родини, рік народження, фах, 
стаж роботи, педстаж, соціальне становище (походження), 
партійність, профспілкова приналежність. Другий розділ 
з’ясовував прибутки працівника: місячну зарплатню на 
основному місці роботи, заробіток членів родини, інші 
надходження – від продажу речей, продажу своєї 
інтелектуальної праці, отримання від соцстрахування, 
позики тощо. Третій розділ фіксував видатки: харчування, 
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квартплата, опалення й світло, одяг і взуття, 
інтелектуальні потреби (газети, книги, вистави та ін.), 
сплата за найману працю (у разі її використання) тощо. У 
наступному розділі респонденти мали повідомити про 
«невдоволені потреби»: у харчуванні, квартирно-житловому 
забезпеченні, в одязі й взутті, в інтелектуальній праці та ін.  

Останній блок анкети з’ясовував умови наукової праці: 
скільки кімнат у помешканні, чи має науковий працівник 
окремий кабінет, витрати часу на дорогу від помешкання до 
місця праці, чи є власна бібліотека й скільки у ній книг, 
зокрема спеціальних, чи передплачується фахова 
література. Виокремлювалося питання щодо 
наявності/відсутності у помешканні науковця грубки для 
обігріву – «румунки». Розробники анкети вважали це 
певним барометром матеріального добробуту наукового 
працівника [259, с. 257].  

Підсумки анкетування були такими. Серед опитаних 
рахувалися по 17-му кваліфікаційному розряду 20 осіб 
(33,3 %), 16-му – 8 (13,3 %), 15-му – 13 (21,7 %), 14-му – 8 
(13,3 %), 13-му – 4 (6,7 %), 12-му – 4 (6,7 %). Не мали 
сталого заробітку троє членів СНП. Мали науково-
педагогічне навантаження лише в одному навчальному 
закладі 32 особи, у 2-х – 23, 3-х – 4, 4-х – 1 викладач. Отже, 
кваліфікаційний рівень професорсько-викладацької 
інтелігенції міста був доволі високим, але чимало з них 
мусили шукати додаткового заробітку, що вимагало 
напруження й значної затрати енергії [259, с. 257].  

Властиво, становище кам’янецьких науково-
педагогічних працівників мало чим відрізнялася від їхніх 
київських, наприклад, колег. Так, у листі до свого 
американського кореспондента В. Кузіва від 20 березня 
1924 р. акад. М. С. Грушевський, через два тижні після 
свого повернення в Україну, так характеризував 
економічний стан київської інтелігенції: «Житє 
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упорядковується, люде почали краще відживлятись, 
тішаться, що можуть їсти білий хліб, молоко, потрохи 
м’ясо. Се сталося так недавно, по нечуванім попереднім 
голодуванню, що вони ще й досі не можуть прийти до себе. 
Але всі іньші потреби зістаються незадоволеними, – здобутє 
їжі все ще змушує напружувати всі сили (ціни її дуже йдуть 
вгору): платні дуже маленькі, і люде мусять набирать по 
кілька посад, бігати з одної до другої цілий день, – і через се 
й робота їх лиха, непродуктивна, і вони не мають змоги 
думати ні про які культурні інтереси. Театр, книга, концерт 
– все се для нашої інтелігенції річи неприступні. І значна 
частина її все-таки сильно потрібує допомоги, бо потратила 
посади, або й не мала їх, або має такі мінімальні платні, що 
не вистачає навіть на обід» [323, с. 57–58].  

Пересічна зарплатня наукового працівника 17–
14 розрядів становила тоді в УСРР 45–33 руб., та й 
сплачувалася вона нерегулярно й неповно, нерідко 
замінювалась натурпродуктом [19, арк. 74]. Крім неї, до 
бюджету наукового працівника зараховувався й 
академічний пайок і додаткове академічне забезпечення, 
виплата яких також не відзначалася систематичністю. У 
провінції ученим натомість пропонувалося замість 
продуктового забезпечення самим обробляти городні 
ділянки й вести присадибне господарство – згідно з відомим 
більшовицьким гаслом: «Хто не працює (фізично), той не 
їсть!».  

Анкетне опитування показало, що 13 подолян-
науковців забезпечували по одному утриманцю, 6 – по двоє, 
16 – по троє, 14 – по чотири, 10 – по п’ятеро, 1 – шістьох 
членів родини. Серед членів Секції наукових працівників 
м. Кам’янця-Подільського переважали особи зрілого віку 
(30–40 років – 28, 40–50 років – 14, понад 50 років – 7 осіб) 
зі значним стажем професійної діяльності (5–10 років – 
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18 осіб, 10–15 років – 6, 15–20 – 9, понад 25 років – 1, 
понад 30 років – 1 особа) [18, арк. 95].  

Аби покращити власне матеріальне становище, 11 осіб 
продавали свої хатні й особисті речі, зокрема книги, 
виручка від чого пересічно давала 211 руб. 21 науковий 
працівник змушений був позичати гроші, причому 20 з них 
(95 %) визнавали, що неспроможні вчасно сплатити борг. 
Позичали доволі великі суми (особливо порівнюючи з 
зарплатнею) – у середньому 346 руб. щомісячно. Лише у 
7 родинах сімейний бюджет поповнювався й іншими 
працюючими. Допомога органів соціального страхування 
дісталась лише 8 членам СНП. З фондів ВУКСУ ученим 
Кам’янця-Подільського у зв’язку з матеріальною скрутою 
було видано 1924 р. 192 руб. 02 коп., надавалася щомісячна 
допомога відповідно до встановленої квоти, зокрема особам 
I категорії – 6 руб. 77 коп., II – 9 руб. 66 коп., IV – 19 руб. 
38 коп. [259, с. 259] Зрозуміло, такі мізерні суми не 
покращували істотно матеріального становища наукової 
інтелігенції, одначе слугували удаваною опікою радянської 
влади над робітниками розумової праці.  

Харчування професорсько-викладацького складу, 
судячи з щоденникових нотаток, мемуарної літератури й 
листування, було спартанським – щоденний раціон 
складався переважно з хліба, круп, іноді яєць й молочних 
продуктів, натомість м’яса й риби на столі провінційних 
учених практично не було, аскетичне харчування 
урізноманітнювали городина й фрукти.  

Умови праці, згідно з вищезгаданим опитуванням, 
також були жалюгідні: лише 18 осіб з 60-ти – третина – 
мали окрему кімнату чи кабінет для роботи. Інші 
незадоволені потреби сягали 445 руб., сума усіх недоборів 
за перше півріччя 1924 р., за даними комісії СНП, становила 
2 985 руб. «Румунками» послуговувались 17 осіб. Власні 
наукові книгозбірні мав 51 учений, за кількістю книг вони 
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розподілялись так: до 50 назв – 23, до 100 – 7, до 200 – 5, 
до 400 – 7, понад 400 – 1 бібліотека. З огляду на це, проф. 
В. Геринович лаконічно зауважив на засіданні СНП, що 
матеріальний стан інтелігенції м. Кам’янця-Подільського у 
першому півріччі 1924 р. залишався важким [259, с. 260].  

На середину 1925 р. окреслилася тенденція до 
збільшення зарплатні: професор 17-го розряду при 9-
годинному тижневому навантаженні мав отримувати 150–
180 руб., викладачі 14–15 розряду (18 щотижневих годин) – 
105–130 руб. Наступного року було переглянуто тарифні 
ставки працівникам вищої школи УСРР – вони помітно 
зросли [20, арк. 2; 21, арк. 16].  

Таким чином, матеріально-побутове становище 
науково-педагогічної інтелігенції м. Кам’янця-Подільського 
(та й всього регіону) на середину 1920-х рр. стабілізувалося 
й дещо поліпшилося у порівнянні з початком десятиліття. 
Одначе рівень задоволення повсякденних потреб життя і 
діяльності був низьким, негативно впливали на морально-
психологічний стан науковців заходи влади щодо 
ідеологізації та уніфікації навчально-виховного процесу, 
обмеження громадянських свобод й мінімізація духовних 
потреб.  

У Вінниці упродовж 1923 р. продовжувало 
функціонувати науково-філософське товариство, яке за 
липень провело 4 лекції з філософських питань. Також в цей 
час виникло відділення сільськогосподарського вченого 
комітету при Наркомземі України, яке ставило за мету 
вивчення сільськогосподарського становища Поділля. 
Очолив цю організацію позапартійний проф. Данилов, 
«доволі благонадійний», на думку ГПУ. Штат 
співробітників складався з представників «буржуазної 
інтелігенції», тому чекісти вживали заходів щодо 
вербування у відділенні «внутреннего осведомления с 
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целью выявления политблагонадежности 
сотрудников» [57, арк. 36].  
 

3.3. Трансформація обрядовості у зв’язку з появою 
радянських свят 

 
Зміна системи влади у регіоні й укорінення на Поділлі 

більшовицької адміністрації (як загалом й по всій 
Наддніпрянській Україні) спричинило й трансформацію 
традиційної обрядовості. Зміни були особливо виразними 
не лише у порівнянні з часами до Першої світової війни, а й 
з добою Українських визвольних змагань 1917–1921 рр., 
коли зароджувалася й поширювалася українська 
національна обрядовість зі своїми власними святами й 
звичаями.  

Національно-патріотичне виховання у Кам’янець-
Подільському державному українському університеті 
здійснювалося не лише під час навчального процесу, а й 
через позанавчальні заходи. У 1919–1920 рр. тут 
відбувалося свято Т. Шевченка. Два дні – 9 й 10 березня – 
оголошувалися вихідними, під час яких відбувалася 
урочиста панахида, читалися доповіді про світогляд й 
діяльність Великого Кобзаря, виступав студентський хор. 
3 липня 1920 р. університет урочисто вшанував четверті 
роковини смерті І. Франка [263, с. 28].  

Викладачі й співробітники Кам’янець-Подільського 
українського університету змушені були засвоювати нові 
реалії вузівського життя, серед яких найбільшою 
несподіванкою для них виявилися комуністичні суботники. 
Два з них відбулися, наприклад, 31 липня (взяли участь 
40 осіб) й 7 серпня 1920 р. (залучено 41 особу). Докладніше 
про них згадував Ю. Гудзій: «Доводилось чистити різні 
забруднені помешкання якихось інституцій на місті, 
розчищати залізничний тор на двірці, упорядкувати якийсь 
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плац, де було все нагромаджено в купу: і дріт, і якісь 
бочки, і кола, і різний військовий інвентар; тут ми мусіли з 
місця на місце переносити той чи той предмет, щоб потім 
знов віднести туди, звідкіль його взято… Мусіли ми ходити 
на ті роботи й вертатись завжди у «військовому шику» […]. 
Відмовлення від цих «суботників» грозило 
репресіями […]» [176, с. 294].  

З доповіді про роботу агітаційно-пропагандистського 
відділу Подільського губкому КП(б)У можна дізнатися й 
про інші цікаві нововведення радянської адміністрації. Так, 
наприклад, за період з грудня 1920 р. до травня 1921 р. 
(упродовж п’яти місяців) були проведені такі тематичні 
«червоні тижні» та «червоні місяці»: 1. Тиждень допомоги 
фронту; 2. Тиждень укріплення тилу; 3. Тиждень захисту 
дітей; 4. Місяць допомоги Донбасу; 5. Тиждень Червоної 
Казарми; 6. Посівна компанія; 7. Тиждень тари; 8. Тиждень 
лісу; 9. Тиждень укріплення транспорту; 10. Продмісяць; 
11. Тиждень профспілкового руху; 12. Другий продмісяць. 
Водночас відзначалися й нові більшовицькі свята або 
пам’ятні дати: 1. Річниця Жовтневої Революції; 2. 9-те січня 
– у пам’ять про «Криваву неділю» 1905 р.; 3. Річниця 
Лютневої революції; 4. Річниця Тараса Шевченка; 5. День 
Комінтерну; 6. День Робітниці; 7. День Паризької комуни; 
8. Річниця Червоної Армії; 9. 1-е Травня; 10. 5 травня – день 
народження Карла Маркса. Окремо у Вінниці було 
проведено й «День англійського шахтаря» [59, арк. 7, 18].  

Велику увагу приділяла більшовицька влада 
антирелігійній пропаганді й поборюванню релігії й Церкви, 
а відтак насаджуванню безбожницької обрядовості. Однак 
через відсутність відповідно підготовлених вчительських 
кадрів, антирелігійна пропаганда в школах провадилася 
нерегулярно, кампаніями, які прив’язували до великих 
релігійних свят. Оскільки в селах подібна діяльність 
викликала відверто вороже ставлення населення, то 
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антипасхальні й антиріздвяні заходи вчителі назагал 
насмілювалися проводити лише у містах [3, арк. 131; 38, 
арк. 267–301].  

Непопулярні в народі антирелігійні кампанії старші 
партійні товариші залюбки перекладали на плечі 
комсомолу, передбачливо залишаючи за собою загальне 
керівництво, а відтак і можливість «поправити» (в разі 
потреби) занадто ініціативну молодь. Руками енергійної і 
завзятої, але недосвідченої і малокультурної молодої 
генерації здійснювалися заходи, що викликали зрозумілий 
осуд та обурення населення, – глумливого характеру 
«комсомольські Пасхи», антирелігійні процесії, 
демонстрації, карнавали тощо. Про влаштування останніх 
населення широко сповіщалося пресою та афішами. До 
участі у цих «дійствах» задля масовості силоміць 
притягувалася учнівська та робітнича молодь, студенти, 
солдати місцевого гарнізону, які зазвичай несли 
антирелігійні транспаранти і гасла образливого змісту, 
карикатури на «служителів культу» різних конфесій, 
машкари, що мали символізувати святих тощо.  

Під час ініційованих владою безбожницьких заходів 
влаштовувалися брутальні міні-спектаклі, в основу дійства 
яких покладалося відверте глузування і знущання над 
Церквою та духовенством, почуттями віруючих (які, до 
речі, становили більшість населення). Костюмами для 
лицедіїв слугувало вилучене з храмів облачення, 
театральним реквізитом – богослужбове начиння. Сценки 
нерідко зображали «порочних попів», сварки і бійки поміж 
«ксьондзами» та їхніми опонентами з інших конфесій [183, 
s. 157]. Водночас розмах підготовки та проведення, 
масовість учасників, залучення преси, матеріально-технічне 
забезпечення подібних заходів свідчили не стільки про 
звичайне потурання влади організаторам цих акцій, як про 
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ініціювання, зацікавленість і сприяння, що виходили 
безпосередньо з надр партійно-державного апарату.  

На квітень 1925 р. припадає створення Спілки 
безвірників СРСР, що згодом прибрала іншу, більш 
відповідну власній діяльності назву, – Спілка войовничих 
безвірників. Ця організація, що діяла під керівництвом 
агітпропу ЦК РКП(б), стала координувати і спрямовувати 
антирелігійні заходи, що здійснювалися різними гілками 
владного механізму. Кістяк СВБ складали учнівські 
осередки «юних безбожників», що в обов’язковому порядку 
за командою «згори» створювалися у кожній школі – і в 
цьому відношенні влада не бажала перебувати на рівних 
умовах з Церквою, суворо караючи за порушення офіційної 
заборони релігійного навчання та виховання дітей і 
водночас силоміць втягуючи їх в антирелігійну боротьбу. У 
радянській Україні постав республіканський аналог 
загальносоюзної Спілки безвірників – Спілка безвірників 
УСРР [392].  

Із переліку державних свят та вихідних днів почали 
викреслювати релігійні свята та забороняти їх відзначення. 
Так, 30 грудня 1924 р. за вимогою ЦВК СРСР найвищий 
орган влади УСРР – ВУЦВК – розглянув питання про 
скорочення «особливих» днів відпочинку, тобто релігійних 
свят, і подав до Москви пропозицію про скасування 
вихідних на Благовіщення і Вознесіння [1, арк. 93 зв.]. 
Трудове законодавство Російської імперії передбачало на 
рік 66 загальнодержавних днів відпочинку – 52 неділі та 
14 найбільших релігійних свят; крім цього, власники 
підприємств, як правило, надавали працівникам додаткові 
вихідні на час свят, котрі в церковному календарі 
головними не були, але особливо шанувалися народом; 
цікаво, що за царату державне законодавство про працю 
нещадно критикувалося більшовиками – мовляв, днів 
відпочинку для пролетаріату замало! [95, с. 146–151].  
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Впродовж 1920-х рр. запроваджувалися нові, 
комуністичні свята і скасовувалися релігійні. У грудні 
1928 р. таким чином дійшла, нарешті, черга й свята Різдва: 
замість 25–26 грудня вихідні дні – «з ініціативи 
робітничого класу» – було перенесено на 31 грудня та 
21 січня (день пам’яті В. І. Леніна) [100]. Урядовцям 
дошкуляла сама назва щотижневого вихідного дня, що в 
російськомовному варіанті носила релігійне забарвлення, – 
«воскресенье», – тому недільний відпочинок атеїстична 
влада скасувала і запровадила так звану «непрерывку» – 
безперервний робочий тиждень із наданням вихідних у 
будні.  

Всі ці зміни календаря й робочого графіка за командою 
із партійного центру слухняно запроваджували профспілки. 
При цьому не приховувалася мета – завдати удар по Церкві, 
в першу чергу католицькій, оскільки через відмову 
православної церкви перейти на нове літочислення, з 
1918 р. православний календар не співпадав із офіційно 
прийнятим. Вже в липні 1923 р. Політбюро ЦК КП(б)У 
змушене було визнати економічну невигідність 
«непрерывки», проте, незважаючи на це та абсурдність 
самої ідеї, кампанія ігнорування неділі чи то за інерцією, чи 
то з інших причин тривала і наприкінці 1920-х рр. Зокрема, 
вчителів зобов’язували у неділю навчати дітей у 
школах [37, арк. 71].  

 
3.4. Житлові умови мешканців міст Поділля 
 
Загострення житлових потреб по містах мало своїм 

початком ще довоєнні часи й було пов’язане з інтенсивним 
збільшенням міського населення. Особливо інтенсивно це 
зростання відбувалося у період 1923–1926 рр. Лише 
природний приріст населення України за той же час досяг 
256 тис. осіб, а збільшення міського населення внаслідок 
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міграції людності з сільської місцевості склало 723 тис. 
осіб [117, с. 65].  

Декрет РНК РРФСР навесні 1921 р. «Про заходи 
поліпшення житлових умов трудящих та про заходи 
боротьби із руйнуванням житла» констатував критичний 
стан житлових будівель та катастрофічну нестачу міських 
помешкань [106]. На Поділлі, як у прикордонному районі, 
де була зосереджена велика маса військ, це становище 
загострювалося додатковою потребою надання житлової 
площі демобілізованим військовим та червоноармійцям 
прикордонних частин: «Поділля практично було начинене 
армією. Військові загони розквартировувалися у містах та 
містечках. У різні часи на Поділлі дислокувалися 
Башкірська, Латиська, Залізна дивізії, корпус Червоного 
Козацтва та ін.» [378, с. 7, 15]  

Радянська влада намагалась вирішити житлову 
проблему власними методами, націоналізуючи будівлі та 
розподіляючи їх за класовими критеріями. Підставою до 
цих дій був декрет про націоналізацію всіх міських 
домоволодінь, надання квартир носило характер реквізиції, 
як і облік та розподіл меблів. За цілковитої відсутності 
коштів та джерел їх отримання відділи житлового 
господарства (житловідділи) використовували наявні запаси 
житлоплощі, але не могли розпочати ані спорудження 
нових будинків, ані ремонт наявних, які дедалі більше 
занепадали й руйнувалися. У січні 1921 р. РНК РРФСР 
видав декрет про скасування плати робітників та 
радянських службовців за житло, яке вони отримали [139, 
с. 47; 140, с. 53; 141, с. 175]. Упродовж 1920-х рр. перевагою 
при наданні житла користувалися робітники, члени 
профспілок та військовослужбовці. Так, наприклад, 
відбувалося у Вінниці за розпорядженням міської ради у 
1925 р. [75, арк. 36]  
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Усталеною була практика створення комунальних 
квартир, виселення/«ущільнення» підприємців, купців, 
старої інтелігенції, заможних міщан, представників тих 
соціальних верств населення, які вважалися ворожими 
існуючій владі. Так, у постанові за доповіддю голови 
правління Житлової спілки т. Літвінова Президія 
Вінницької міської ради вирішила проводити подальшу 
пролетарізацію правлінь житлових кооперативів, а також, 
враховуючи наявну мешканневу кризу, провести кампанію з 
ущільнення та виселення нетрудового населення [75, 
арк. 21].  

Протокол № 5 засідання Крижопільського райпаркому 
КП(б)У від 29 березня 1921 р. містив розгляд питання 
виселення «нетрудового елементу». Підкреслювалося, що 

квартирне питання у Крижополі надзвичайно гостре, 
родинам залізничників, які прибули до Крижополя, 
абсолютно немає де розташуватися й вони юрбляться у 
вагонах. «Скоро прибудуть ще 75 сімей, які будуть у ще 
гіршому становищі. Тому потрібно вдатися до рішучих 
заходів», – наголошував промовець Фліорчак. 
Пропонувалося єдине розв’язання проблеми – виселення 
усього «нетрудового елементу» поза межі Крижополя. 
Обрана комісія, до якої увійшли представник райпаркому 
Кулик, представник житлового комітету залізниці 
Кононенко та представник виконкому Качкуров, мала 
упродовж двох днів закінчити виселення «нетрудового 
елементу» з Крижополя [70, арк. 49].  

9 вересня 1922 р. у резолюції Вінницької міської ради 
по доповіді Подгайца «Про житлову кризу та благоустрій 
м. Вінниці» відзначалося, що місто надзвичайно 
перевантажене та перебуває у катастрофічному становищі, а 
руйнівні дії, що здійснюють громадяни та деякі установи 
стосовно свого житла, супроводжуються поступовим 
знищенням будинків. Міськрада оголосила упродовж 
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10 вересня – 25 жовтня 1922 р. півторамісячник ремонту 
житла, під час якого мав бути виконаний невідкладний 
ремонт, а населення зобов’язувалося внести аванс в рахунок 
квартирної плати [81, арк. 7].  

Запровадження нової економічної політики змінило 
стиль роботи місцевого керівництва – воно переходить від 
адміністративних методів ведення господарства до 
ринкових, продрозкладка замінюється продподатком, 
запроваджується кооперування трудящих, госпрозрахунок, 
тимчасовий допуск капіталістичних елементів в економіку, 
формується ринок. Упродовж 1921–1922 рр. нові принципи 
почали реалізовуватися на практиці, але на Поділлі цей 
процес був притлумленим. Втім, вже у липні 1922 р. у 
доповіді Подільського губкому КП(б)У йшлося про те, що 
господарські справи стали привертати набагато більше 
уваги влади [68, арк. 7].  

Неп перевів комунальні господарства (комунгоспи) на 
самоокупність. Перед реформованим апаратом 
житлоорганів – управлінням нерухомого майна постали 
завдання повернути колишнім власникам частину 
домоволодінь, віддати в оренду деякі будівлі й запровадити 
принцип платності, що дало кошти для відновлення 
зруйнованого господарства, зокрема ремонту казарм. Відтак 
1922 р. став роком організації комунального господарства 
Поділля на нових засадах самоокупності та господарського 
розрахунку, але «пошуки нових шляхів та методів роботи у 
масштабі загальногубернському», як зауважувалося у звіті 
губекономнаради, «були справою ризикованою та 
важковиконуваною» [144, с. 111].  

З квітня до вересня 1922 р. головна увага приділялася 
відновленню комунальних підприємств, що, на думку 
влади, повинно було стати одним з головних джерел 
доходів Комгоспу та «правильної» організації житлової 
справи. Як втілення на Поділлі Житлового закону УСРР, 
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проводилася нова житлова політика. В основу її було 
покладено відновлення домоволодінь шляхом 
запровадження плати за всі житлові приміщення та 
денаціоналізація будівель, оскільки їх відновлення та 
експлуатація були неможливі без залучення приватної 
ініціативи колишніх власників [144, с. 111].  

Постановою губвиконкому від 28 квітня 1922 р. була 
запроваджена плата за житло, постановою губекономнаради 
від 2 червня 1922 р. розроблені умови здачі в оренду цілих 
житлових будівель. Квартирна плата спочатку отримувалася 
райкомбідами. Створилося становище, коли квартплатня 
стягувалася нещадно без надання будь-яких послуг. Це 
послужило імпульсом для взяття будинків в оренду. До 
15 вересня вже було укладено 149 орендних договорів. 
Наприкінці серпня губвиконком змінив норму оцінки по 
м. Вінниці. Було визначено доцільним денаціоналізувати 
домобудівлі з оцінкою до 3 000 руб. Згідно перепису, ці 
будівлі були спорудами з середньою кількістю квартир 2,08 
та пересічною площею кожної кімнати у 31 кв. аршин 
(аршин – міра довжини у Росії з ХVІ ст., дорівнює 
16 вершкам, у сучасній системі мір – 71,12 см), тобто 
близько 22 м2.  

За зазначеною нормою, у Вінниці було націоналізовано 
606 домобудівель з житловою площею близько 135 000 кв. 
аршин, а денаціоналізовано 2 032 домобудівлі з житловою 
площею 250 000 кв. аршин. Дрібні домобудівлі вирішено не 
націоналізовувати, як такі, що не піддаються масовому 
управлінню.  

Складною була житлова проблема для робітництва 
регіону. Деякі робітники наймали квартири, але їх 
становище було нестабільне. На VІІІ Подільській 
губпартконференції зауважувалося, що як тільки робітник 
втрачав роботу, його негайно ж викидали з помешкання [68, 
арк. 86]. Щоб розв’язати житлову кризу для робітників, 
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губвідділам профспілок було здано у безоплатне 
користування 128 домоволодінь за вибором спілок. Для 
фактичного заселення цих будинків робітниками, 
профспілкам надавалося право отримувати квартплату у 
цих будинках з осіб, що не є членами профспілок, без 
усякого обмеження у розмірі платежів. Таким чином 
економічним шляхом з цих будинків усувався так званий 
нетрудовий елемент. Приміщення, які звільнялися, 
надавалися спілками своїм членам [144, с. 112].  

Винайдені засоби дали можливість розпочати ремонтну 
кампанію, що її оголошував наказ губвиконкому від 
14 вересня 1922 р. Головна увага була приділена 
відновленню комунальних підприємств, які обслуговували 
міське населення (освітлювальна станція, водогін й 
трамвай), організації земельного господарства, яке в силу 
місцевих умов мало стати одним з головних джерел доходів 
Комгоспу, та правильній організації житлової справи. У цій 
останній справі досягненням став капітальний ремонт 
військового містечка, яке не використовувалося упродовж 
трьох років, й переведення до нього на казарменне 
становище військових частин.  

Повернення житлових будівель у приватну власність не 
колишнім власникам, а стороннім особам стало причиною 
нападів з метою руйнування й пограбування. У доповіді про 
роботу місцевого господарства на засіданні пленуму 
Проскурівської міської ради від 14 грудня 1923 р. 
вказувалося, що насамперед потрібно вирішити житлові 
проблеми, пов’язані з помилковою та часом незаконною 
денаціоналізації житлових будівель. З метою збереження їх 
від подальшого руйнування й грабіжництва передбачалося 
ухвалити відповідні заходи охорони [77, арк. 1].  

Під час проведення денаціоналізації та здачі в оренду 
націоналізованих будівель скоротилася діяльність житлових 
органів м. Вінниці щодо розподіленню житлових 
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приміщень, але довелося розміщати Н-ську дивізію, що 
прибула до Вінниці. Всього за вказані місяці 1922 р. було 
видано 2 648 ордерів, з них: установам – 183, військовим – 
845, громадянам – 1 620. Робота відбувалася вкрай важко, 
оскільки місто було надзвичайно ущільнене – на одного 
мешканця центральної частини міста припадало неповних 
9 кв. аршин (6,4 м2).  

На середину 1920-х рр. ситуація з житлом у містах не 
лише на Поділлі, а й по всій УСРР практично не змінилася, 
що констатувалося у випусках центральних статистичних 
видань, які рясніли виразами на кшталт: «Надзвичайна 
житлова криза існує не лише у великих, але й у менших 
містах України» [117, с. 56]. Так, у протоколі засідання 
президії та секцій Вінницької міськради від 2 січня 1925 р. 
знову відзначалося, що «великим питанням [...] є житлова 
криза. На другий пленум міськради буде винесено доповідь 
з цього питання «Міськгоспу» та Комунальної секції». 
Вінницька міська рада навіть планувала використати для 
житла частину помешкань, які звільнялися установами 
внаслідок ліквідації 1925 р. губерній. Було ухвалено, що всі 
помешкання, які звільнялися губвідділами та іншими 
установами, безпосередньо передаються Міськгоспові, що, 
у свою чергу, має встановити догляд за ними й виселити 
усіх тих, хто самовільно захопив помешкання. У першу 
чергу квартирами наділялися робітники з підприємств, 
члени профспілок та військовослужбовці. 
Запроваджувалася черговість надання житла [76, арк. 43 зв., 
60, 86 зв., 91 зв.].  

У доповіді житлової комісії на засіданні міськради від 
8 серпня 1925 р. знову прозвучало, що у зв’язку з великою 
кількістю розквартированих військових частин становище з 
квартирами у м. Вінниці «є катастрофічним». Було визнано 
за доцільне просити ВУЦВК надати довготермінову позику 
та грошову допомогу [76, арк. 108 зв.].  
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Створення комунального житла вважалося владою 
вирішенням житлового питання. У звіті секції охорони 
здоров’я Вінницької міськради від 11 липня 1925 р. йшлося 
про необхідність створення спільного житлового 
помешкання для робітників, демобілізованих 
червоноармійців, безробітних членів профспілок та 
біженців, які перебували у скрутному матеріальному 
становищі. Відтак ухвалили, за браком відповідного 
помешкання, для цієї мети переобладнати приміщення 
колишньої лазні на Ієрусалімці [76, арк. 83].  

Упродовж 1920-х рр. характерною особливістю 
подільського міста залишалися комунальні квартири 
(комуналки) – спільне проживання в одному помешканні 
багатьох сімей, що приводило до формування нових норм 
поведінки мешканців.  

Упродовж 1920-х рр. були серйозні спроби 
більшовицької влади створити новий побут, цілковито 
відповідний ідеям й потребам будівництва соціалізму. 
Йшлося насамперед про проектування й спорудження 
будинків і житлових масивів особливого типу, 
розрахованих винятково на колективний спосіб життя. 
Адже, згідно з теоретичними побудовами, людина повинна 
жити й виховуватися у колективі. Відтак, старий побут був 
шкідливим за визначенням: люди жили у ньому 
відокремлено – родинами або поодинці, в окремих будинках 
або квартирах. Як наслідок – старий побут роз’єднував 
людей, зміцнював індивідуалістичні й власницькі навички. 
Отже, його слід було зламати й замінити іншим, що 
будувався би на засадах колективізму. Окремій особі чи 
сімейній парі відводилася мінімальна житлоплоща – лише 
щоб спати чи перевдягатися. Індивідуальне життя 
максимально урізалося задля підпорядкування життю у 
колективі [348, с. 37–52].  
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Проектам нового побуту не судилося збутися. Хотя 
будинки-мурашники й споруджувалися (щоправда, не на 
Поділлі – прикметними вони були для Москви, почасти – 
Харкова), вони не виконували стовідсотково своїх функцій, 
й від них зрештою відмовилися. Новий побут не 
прищепився з різних причин. Й тому, що держава була 
неспроможна забезпечити таке велетенське будівництво, й 
тому, що вона не могла взяти на себе цілком побутове 
обслуговування людей – громадське харчування, виховання 
дітей, прання тощо. Тим більше, що налагодження 
повсякденного матеріального побуту для радянської 
держави завжди перебувало на останньому місці у 
порівнянні з потребами важкої промисловості й 
військовими приготуваннями. А найголовніше – тому, що 
проекти ці були занадто утопічні й суперечили самій 
природі людини.  

Фантастичні владні проекти обернулися у реальному 
житті погіршенням умов повсякденного побуту, 
виселеннями, ущільненнями й комуналками.  

Комунальні квартири залишилися у житті радянської 
людини мимовільною пародією на ті фантомні будинки-
комуни, що їх малювали у власних мріях ранні ідеологи 
нового соціалістичного побуту. Кожна родина у комуналці 
жила власним життям – як могла й уміла. Крім того, 
комунальні квартири були вимушеним заходом, 
викликаним гострим й хронічним житловим дефіцитом у 
державі, що її керівництво й спричиняло цей дефіцит. 
Дефіцит пояснювався зокрема й тим, що житлове 
будівництво різко відставало від потреб населення. Звідси 
людська тіснота й скупченість на обмеженій житлоплощі. 
Квартира, розрахована раніше на одну родину, заселялася 
п’ятьома або шістьома сім’ями – за кількістю кімнат. Або ж 
великі кімнати розгороджувалися перетинками. У великих 
містах запроваджувалася так звана санітарна норма, згідно з 
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якою кожна особа не мала права претендувати більше як 
на 9 м2. Запроваджувалися й інші обмеження. На цій базі 
житлового голоду й складався комунальний побут з 
власними особливими законами й специфічним 
колоритом [339, с. 234–237].  

Характеризувався цей колорит надзвичайною тіснявою 
повсякденного побуту й необхідністю постійного 
спілкування з цілком чужими людьми. У комуналці багато 
родин, але коридор, кухня, ванна, туалет – спільні. Вони так 
і називалися – місця спільного користування – й становили 
головний життєвий нерв й специфіку комунальної квартири. 
На цьому обмеженому просторі чужі один одному люди 
змушені були постійно зустрічатися, спілкуватися, 
сваритися й вести боротьбу за власний шматок цієї спільної 
площі – кожний на власну користь. В умовах комунальної 
квартири слово «сусіди» набувало зловісного забарвлення, 
оскільки добросусідські взаємини були радше 
винятком… [339, с. 238]  

Додатково створювалося суспільне житло для певних 
категорій населення. Протоколи засідань президії 
Вінницької міськради (травень 1925 р.) зафіксували 
резолюцію за доповіддю завгубздоров’ям т. Ніколаєва, що у 
ній планувалися заходи щодо кращого обслуговування 
найбіднішого декласованого населення та відкриття 
гуртожитку чи нічліжного будинку для дорослих 
безпритульних [78, арк. 21]. На засіданні президії 
Вінницької міськради від 27 червня 1925 р. було визнано за 
необхідне організувати громадське житлове помешкання 
для безробітних – членів спілок, демобілізованих 
червоноармійців та інших категорій громадян, що 
знаходяться у тяжких житлових умовах [78, арк. 33].  

Під час загального перепису населення 1926 р. 
переписувалися і житлові володіння. На основі цих даних 
можна робити висновки не лише про розміри тієї площі, що 
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використовується для житла, але так само й про характер 
будівель, і про ті житлові умови, в яких перебували різні 
соціальні групи населення України. Треба враховувати, що 
перелік міст під час перепису був дуже розширеним, що 
переписувалися усі міські селища й селища міського типу, а 
так само й усі ті містечка, по яких було не менш як 
500 мешканців та не більш 50 % самодіяльного населення, 
зайнятого сільським господарством. Таких міст та селищ 
перепис зафіксував в УСРР 402 [117, с. 56].  

До складу міст увійшли й такі, що перебували у 
щільному зв’язку з селом. Проте, навіть так звані окружні 
міста, за винятком декількох великих міст, майже не 
відрізнялися від загальної характеристики житлових 
будівель. Потрібно відзначити, що реєструвалися й 
зруйновані будинки, якщо від них зберігся хоча б 
фундамент. Загальна кількість зруйнованих та 
недобудованих будівель по Україні становила 28 830 або 
4,8 % всієї кількості, а по окружних містах цей відсоток 
сягав 5,5 [117, с. 56].  

На момент перепису існувало три категорії власників 
житлового фонду – державна (в управлінні комунальних 
господарств), кооперативна (збудовані житлово-
будівельною кооперацією – не плутати з житловими 
кооперативами, заснованими на оренді у комгоспів 
домоволодінь.) та приватна (денаціоналізовані будівлі) [117, 
с. 59]. Згідно з відповідними роз’ясненнями ЦСУ УСРР, до 
націоналізованих (державних) домоволодінь належали 
зайняті державними установами, державними 
підприємствами, партійними, професійними та іншими 
громадськими організаціями, що у віданні комгоспів або 
здані в оренду державним органам житлово-орендної 
кооперації, приватним особам і громадянам. До 
кооперативних домоволодінь зараховувалися споруди, що 
належали житлово-будівельним кооперативам, іншим 
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кооперативним організаціям; до приватних – належні 
приватним особам [34, с. 114–116, 148].  

Загальна житлова площа розподілялася таким чином: 
46,4 % –державна, 0,4 % – кооперативна, 53,2 % – приватна 
власність. За кількістю житлових будинків: 20 % – 
державні, 0,2 % – кооперативні, 79,8 % – приватні. Отже, 
значна частина жилих будівель належала приватним 
особам, які у більшості користувалися ними у власних 
потребах. Але у процесі денаціоналізації, безперечно, 
утворилася категорія приватних власників, що отримували 
від будинків прибутки [117, с. 60]. Приватним особам 
належала більша, але гірша за якістю й станом збереження 
частина міського житлового фонду – лише 17,8 % їхньої 
житлової площі становили муровані будівлі. Чисельно 
менша, але якісно краща частина житлоплощі належала 
державі (75,6 % мурованих будинків).  

Одночасно з денаціоналізацією великої кількості 
володінь почала розвиватися форма здавання в оренду 
націоналізованих володінь як різним державним та 
кооперативним установам, так і приватним особам. Перше 
місце за кількістю орендних володінь посідала житлово-
орендна кооперація (38,6 % всієї націоналізованої 
житлоплощі), а по округових містах вона охоплювала 
половину – 50 % всього націоналізованого фонду та 97 % 
всієї орендної площі. Друге місце займала категорія 
будинків, зайнята державними, партійними, громадськими 
та іншими організаціями «на всяких основах, крім оренди». 
Таке володіння будинками відбувалося назагал стихійно, 
без належного законного оформлення та в багатьох 
випадках просто самовільно. Ці будівлі перебували в не 
дуже доброму стані, бо, не маючи точно визначеного 
власника, цілком природно, вони повинні були йти до стану 
руйнації. Приватні особи орендували дуже незначну 
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частину націоналізованого фонду – лише близько 
10 % [117, с. 62].  

Існувала ще графа «інші комунальні», що обіймала 
4,6 % усіх домоволодінь, переважно дрібних й у 
занедбаному стані, вони не були денаціоналізовані й не 
експлуатувалися комунгоспами. Це були так звані «дикі» 
володіння, господарем яких ставав назагал той, хто хотів 
ним бути [117, с. 63].  

Одним з основних питань перепису було визначення 
міри житлової потреби населення. У середньому, на 
кожного міського мешканця Поділля припадало 5,8 м2 
житлової площі, а санітарно-житлова норма, встановлена на 
Україні становила 9 м2. Як житлові кімнати 
використовувалися навіть кухні. По окружних містах 
забезпеченість одного мешканця житлоплощею дещо 
перевищувала середньоукраїнський показник й досягала 
6,1 м2 на 1 мешканця. Найнижча забезпеченість житловою 
площею в групі дрібних міських селищ промислового 
характеру становила 5 м2, оскільки у них перебувала велика 
кількість несталого/перемінного населення, яке приїжджало 
на тимчасові заробітки. Найбільша забезпеченість житлом 
(7 м2) була по кооперативній групі. У нових будинках 
житлові умови були вже набагато кращі щодо розміру 
житлової площі.  

С. В. Мінаєв визнавав, що навіть «не можна ставити 
собі завданням найближчими роками досягнути санітарної 
житлової норми. Треба лише ставити питання про те, щоб, 
не зменшуючи загальної середньоукраїнської житлової 
площі на 1 мешканця, подбати про зменшення тісноти в 
промислових районах шляхом збільшення житлового 
будівництва (шляхом витрат із державного бюджету, 
наданням позик окремим робітникам на будівництво, 
притягненням грошей самого населення послабити житлову 
кризу)».  
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Резолюція по доповіді комфракції Житлоспілки у 
1927 р. зазначила серед основних практичних завдань такі, 
як боротьбу із спекуляцією житловою площею, із 
захопленнями житла, погашення заборгованості по 
квартирній платні, боротьбу із приватним ринком 
будівельних матеріалів. Резолюція відмітила незначні 
досягнення у справі популяризації кооперативного 
житлобудівництва на відміну від індивідуального, до якого 
робітники виявляють виключно великий потяг [72, арк. 75].  

Анкета «Обстеження побуту комуністів», що була 
розіслана на місця ЦК КП(б)У у вересні 1923 р., 
пропонувала респондентам дати відповіді на запитання, яку 
квартиру вони мають, з скількох кімнат вона складається, 
чи є у ній кухня чи ні, чи, можливо, анкетований займає 
куток. Укладачів анкети цікавило також, чия це квартира – 
безкоштовна від установи, підприємства, батьківська, 
власна чи платна; скільки анкетований сплачує за квартиру 
з комунальними послугами включно, чи є у нього власні 
меблі. Окремо стояло уточнююче питання, чи займає 
комуніст окрему квартиру/кімнату чи житло у комуні [58, 
арк. 1–31]. Водночас під час обробки матеріалів 
Всесоюзного перепису 1926 р. зауважувалося, що, якщо 
мешканці комуналки засвідчували, що користуються 
кухнею, то особа, яка мешкала у кухні цієї ж квартири, мала 
право вважати себе такою, що не має самостійної 
житлоплощі [34, арк. 125].  

 
3.5. Відмінні риси «нового побуту» 
 
Питання налагодження нового побуту зустріли жвавий 

відгук у парторганізації КП(б)У Поділля, одначе спроби 
практичних кроків до змін деяких сторін побуту чи навіть 
усуненню потворних явищ у ньому наштовхнулися на 
об’єктивні умови існування партійців, які мало чим (хіба на 
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гірше) відрізнялися від умов життя безпартійних [63, 
арк. 4].  

Досить відносно можуть бути враховані як явища 
«нового побуту» так звані «радянські хрестини» (декілька 
випадків у міських осередках КП(б)У). У Проскурові 
проводилася кампанія «боротьби з іконами», які вилучалися 
у помешканнях місцевих комуністів; у Могилеві 
відвідується, хоча й слабо, партійна їдальня для сімей 
комуністів [63, арк. 4].  

Побутові стереотипи поведінки подільського селянства 
формувалися під впливом багатовікових традицій, міське ж 
населення формувало свою поведінку, аналізуючи не лише 
надбання народної мудрості, а й нову інформацію, 
демонструвало зразки нового мислення та дій. На початку 
ХХ ст. багато стереотипів мислення та поведінки зазнали 
відчутних ударів внаслідок революційних змін у 
суспільстві, цей процес тривав й упродовж 1920-х рр. 
внаслідок цілеспрямованої політики радянської влади. 
Міське населення Поділля, пристосовуючись до нових умов 
життя, багато в чому змінило свій побут. Перерозподіл 
матеріальних цінностей, нові умови існування одних 
кинули у злиденність, інших піднесли до нормального чи 
покращеного існування.  

Матеріали Всеросійського перепису 1897 р. у межах 
Подільської губернії зафіксували 119 жінок та 2 чоловіків, 
які займалися проституцією. З них 80 жінок були 
городянками. Очевидно, що реальна кількість осіб такого 
роду занять була більшою, оскільки вони із зрозумілих 
міркувань не прагнули афішувати своє ремесло. Ймовірно, 
що до цього виду занять була причетна й частина тих 
міських мешканців, які не вказали своє заняття – 1 677 осіб, 
з них 1 019 жінок, а також дехто з категорії «осіб 
невизначених занять» – 2 450 осіб, з яких 1 179 припадало 
на жіноцтво [108, с. 24–25].  
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Нова економічна політика змінила орієнтацію 
місцевого керівництва, яке почало переходити від 
адміністративних методів ведення господарства до 
ринкових, продрозкладка замінюється продподатком, 
запроваджується кооперування трудящих, госпрозрахунок, 
тимчасовий допуск капіталістичних елементів в економіку, 
формується ринок. Упродовж 1921–1922 рр. нові принципи 
почали реалізовуватися на практиці, але на Поділлі цей 
процес був уповільненим [68, арк. 7].  

У звіті губернської економічної наради (квітень – 
вересень 1922 р.) зазначалося, що операції зі збуту 
продукції та заготівлі основної сировини було вирішено 
здійснювати на основі «здорових комерційних 
відносин» [144, с. 66–67]. Центр відмовився постачати 
губернському відділу торгівлі гроши й матеріали, до того ж 
покладав на останній обов’язок субсидувати місцеву 
промисловість. Якщо пригадати, що деякі повіти Поділля 
пережили військові дії Першої світової війни, становище 
тилових міст, демобілізацію армії, багаторазову зміну влади 
за попередні роки та вивезення промислового обладнання 
під час польської окупації, то стає зрозумілим, що 
промисловість, як і сільське господарство регіону 
знаходилися у важкому стані [269, с. 100]. На думку 
І. Г. Шульги, незважаючи на неп, становище селян і 
робітників загалом не покращало – зросли податки [378, 
с. 7].  

Цікавою була реакція подільських комуністів на нову 
економічну політику. На VІІІ Подільській партконференції, 
що відбулася 2–5 липня 1922 р., у виступах стосовно непу 
вживалися слова «вплив непу розбещує, розкладає» [68, 
арк. 14]. В той же час засвідчувалося, що матеріальне 
становище комуністів стало важче, ніж у період військового 
комунізму, коли вони забезпечувалися державою. Серед них 
з’явилися безробітні. Комуністів закликали зрозуміти, що ті 
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привілеї, які мають дрібнобуржуазні елементи, вони не 
повинні мати. Дехто, особливо з старих революціонерів, 
подав заяву про вихід з партії з причини незгоди з непом, 
дехто обрав шлях кар’єризму та кумовства, дехто заливав 
конфлікт колишніх принципів та реальності алкоголем – 
масового поширення набуло пияцтво комуністів. Ті члени 
РКП(б) з числа зайшлих старих партійців, які ані у повітах, 
ані у Вінниці не змогли зайняти відповідні пости, 
поверталися нарешті до себе додому – на північ чи на Урал. 
Радикальна зміна партійної лінії спричинила масове 
розчарування комуністів у колишніх ідеалах, а відтак появу 
серед них суїцидальних настроїв – поширилися випадки 
самогубства. На конференції був зачитаний лист молодого 
комуніста, який писав, що він шукав правду та не зміг її 
знайти й без цього життя втратило для нього сенс [68, 
арк. 23, 29, 31, 56–57].  

Компартійне пияцтво набуло настільки загрозливих 
розмірів, що викликало занепокоєння республіканського 
партійного керівництва. В одному з розділів вищезгаданої 
анкети ЦК КП(б)У «Обстеження побуту комуністів» 
(вересень 1923 р.), що називається «Ставлення до спиртних 
напоїв», парткерівництво цікавилося, чи вживає комуніст 
спиртні напої – спирт, самогон (вино та кон’як з переліку 
викреслено представником губернської влади), як часто, де, 
з якого віку почав вживати спиртне, яким чином дістає – 
купує, отримує за записками лікаря чи здороввідділу, 
приносять товариші. Нарешті, дуже красномовне питання: 
чи були в його житті тривалі періоди, коли він не пив [58, 
арк. 1–31].  

В той же час знайшлися радянські та партійні 
працівники, які швидко пристосувалися до нових умов. Так, 
у політдоповіді секретаря Кам’янець-Подільського 
окружного партійного комітету за вересень 1923 р. 
описується становище комуністів у літній період: «Впала 
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дисципліна, особливо на селі [...]. Кепське матеріальне 
становище районних працівників часто ставить їх у 
залежність від домогосподарок, у яких вони проживають. 
Відчувається сильний вплив дрібної буржуазії: приходилось 
стикатися з випадками ходатайства членів партії про 
звільнення від податків тих чи інших громадян» [54, арк. 1]. 
Дехто сприяв влаштуванню на службу родичів та знайомих. 
Тим більше, що це дозволяв декрет Раднаркому УСРР від 
29 серпня 1921 р. «Про спільну службу родичів у 
радянських установах». Деякі чиновники дозволяли собі 
мати домашню прислугу, переймаючи колишній спосіб 
життя панівних верств. Розділ тієї ж анкети «Обстеження 
побуту комуністів» з промовистою назвою – «Використання 
прислуги» – містив питання щодо прислуги, її кількості, 
обов’язків (прибирання квартири, приготування обідів, 
прання, догляд за дітьми), часу роботи, жалування, 
вихідних, чи надається їй квартира та стіл, тобто місце 
проживання та харчування [58, арк. 1–31].  

Отже, попри всі розмови про соціальну справедливість, 
представники влади самі демонстрували подвійну мораль. 
Більше того, часто прислуга не була зареєстрована, що 
зафіксувала тогочасна преса [104]. Реакція партапаратників 
була миттєвою: так, у звіті Тульчинського окружного 
партійного комітету відбито, що відповідальні працівники 
зареєстрували прислугу у спілці «Нархарч» й, спілкуючись 
між собою, дійшли висновку, що найголовніше – те, що 
прислуга обідає за загальним столом, – у них вже зроблено 
[55, арк. 25]. Таким чином, відбувалася імітація формальної 
рівності за умов фактичного збереження тієї самої 
експлуатації найманої праці, яка була мішенню 
більшовицької революції.  

Товарний голод призвів до швидкого розвитку 
ремісничого виробництва в українському селі. В той же час 
селяни часто наймалися на сезонну роботу на промислові 
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підприємства Поділля. Легка, а зокрема переробна, 
промисловість переживала швидке зростання. На думку 
Б. Кравченка, сільське населення України 1920-х рр. 
знаходилося на шляху до пролетаризації, який вже був 
пройдений багатьма країнами: рано чи пізно український 
селянин також мав усвідомити, що він не може жити в обох 
світах [268, с. 79].  

В процесі реалізації планів індустріального 
будівництва існував спрощено-функціональний підхід до 
робітників лише як до продуктивної сили – робітники 
розглядалися як додаток до засобів виробництва. 
Неодноразово змінювалося трудове законодавство, воно не 
враховувало необхідності дотримання санітарно-гігієнічних 
норм й техніки безпеки, тривалості робочого дня й 
понаднормової праці, тривалості відпусток, забезпечення 
робітників спецодягом. Особливо напруженою була 
ситуація з дотриманням техніки безпеки. У 1926/27 р. по 
Україні загалом на 664 900 чоловік припадало 203 380 
нещасних випадків (тобто близько третини працюючих в тій 
чи іншій мірі постраждали) [413, с. 10]. Робітники 
приватних підприємств міст Подільського регіону 
перебували у комфортніших умовах, аніж їхні колеги на 
державних підприємствах – відтак й настрої їхні були 
кращими. Пов’язувалося це насамперед з регулярною 
виплатою заробітної платні й запровадженням тарифних 
договорів [57, арк. 2, 24].  

Велика частка робітників губернії була зайнята у 
цукровій промисловості, мала землю та за настроями була 
близька до селянства. Негативні настрої поширювались тим 
більше, що у період непу польська адміністрація деяких 
заводів у Тульчинському та Вінницькому округах вимагала 
від робітників називати себе панами.  

Значна частка робітників Поділля зосереджувалася на 
фосфоритних копальнях у Проскурівському окрузі та на 
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Дунаєвецьких текстильних фабриках. Текстильники 
отримували зарплатню натурою й лише у 1923 р. були 
переведені на грошову оплату, що викликало у них 
незадоволення. Отримавши зарплатню червінцями, вони 
потрапили у залежність від спекулянтів при розміні грошей. 
Тогочасну специфічну ситуацію з запровадженням 
радянської твердої валюти виразно змалював акад. 
М. С. Грушевський у листі до Е. Фариняка у Детройт від 
18 березня 1924 р.: «Тут заводиться нова тверда валюта, а 
старі гроші касуються. Коли вийдуть дрібні гроші в 
потрібній скількости, в сій новій валюті, і вона утримається 
в ціні, се дуже поправить економічне житє. Рахується на 
червінці (= 10 зол.[отих] рублів), рублі золотом і копійки 
золотом; рубль = 50 центів американських. Старі гроші вже 
покасовані […]. Але я трапив на дуже трудний час, коли 
старі гроші зникають з обігу, а нових дрібних грошей ще 
нема, і не можна розміняти 1 червінця на дрібні, а тому не 
можна нічого й купити інакше як у своїй крамниці, – 
положивши там червінця і забираючи під нього крам. Та се, 
мабуть, скоро минеся» [156, с. 107].  

Все ж таки текстильники Поділля були матеріально 
забезпечені набагато краще за інших робітників – майже усі 
вони мали землю й власні будинки [57, арк. 2, 24]. На 
відміну від них, серед робітників фосфоритних копалень, 
які мешкали в антисанітарних умовах, створилася важка 
атмосфера пригніченості та озлобленості. Адміністрація 
повністю ігнорувала закони про охорону праці [57, арк. 24].  

Партійні документи фіксують становище та настрої 
робітників за липень – вересень 1923 р.: нерегулярна 
виплата жалування, швидке зростання цін на продукти 
першої необхідності у липні приводять до погіршення 
матеріального становища робітників та їх настроїв. 
Особливо помітно це у Проскурівському та Кам’янець-
Подільському округах. Але вже наприкінці липня завдяки 
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покращенню матеріального становища та перекиненню 
на заводи партійних та культпрацівників відбулися 
позитивні зміни у настроях робітників [57, арк. 52].  

На загальному тлі робітничої маси Поділля різко 
виокремлювалися робітники Гайсинського округу, які на 
80 % складалися з етнічних поляків. До радянської влади 
вони ставилися негативно, й адміністрація підприємств 
змушена була проводити систематичну провладну агітацію 
серед робітників [57, арк. 52].  

Зважаючи на те, що на державній службі перебувало 
від 20 до 40 % самодіяльного населення окружних міст 
Поділля, особливості їхнього побуту 1920-х років 
становлять значний інтерес.  

Службовці Поділля були тією категорією освічених 
городян, яка, за офіційною статистикою, включала як 
представників старої інтелігенції, фахівців, так і численне 
чиновництво радянських установ. За підсумками 
Всесоюзного міського перепису 1923 р., ця категорія 
увійшла до графи «кадри фахівців розумової та творчої 
праці», що нараховувала на Поділлі близько 25 тис. осіб. Це 
становило 6,25 % від загальної маси населення міст, яке 
дорівнювало бл. 400 тис. [91, с. 16–17]  

За оцінкою органів влади, міська інтелігенція Поділля, 
80 % якої були радянськими службовцями, являла собою, за 
нечисленними винятками, пасивну масу, що зайнята лише 
пошуком засобів до існування. У залежності від їхнього 
матеріального становища, яке не у всіх установах було 
однакове, коливалися й настрої робітників розумової праці 
подільських міст. Особливо наголошувалося назагал 
лояльне ставлення до радянської адміністрації [57, арк. 3–4].  

Студентство Поділля головним чином зосереджувалося 
у Кам’янці-Подільському та Вінниці й у значному ступені 
було просякнуто українськими незалежницькими ідеалами, 
чому значною мірою сприяла професура, попри формальні 
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запевнення останньої у лояльності до більшовицької 
адміністрації [57, арк. 3–4].  

У складній ситуації закріплення радянської влади у 
регіоні чимало освічених осіб, втративши старі посади, 
намагалися знайти застосування своїм здібностям у 
різноманітних установах. Це були представники 
найрізноманітніших політичних поглядів, які принаймні 
зовнішньо демонстрували лояльність до радянської влади. 
Але освічених людей все одно бракувало, що зумовлювало 
навіть примусове залучення здібних і освічених селян.  

Один з архівних документів розповідає історію 
примусової служби письменного селянина, який відбував 
покарання за дискредитацію дій радянської влади. Миколу 
Мойсейовича Прозоренка, 53 років, було засуджено на три з 
лишком (1/3) роки примусових робіт у Вінницькому 
концтаборі [80, арк. 120].  

Посвідчення на його ім’я, підписане завідувачем 
відділом управління Подільського губвиконкому 
Г. Д. Ракітовим й датоване 17 жовтня 1921 р., стверджує, що 
Прозоренко, якого 17 червня того ж року Вінницький 
концтабір відрядив на примусові роботи до губпідвідділу 
комнезамів, ставився до виконання своїх обов’язків «охайно 
та добросовісно» [80, арк. 115]. У липні йому надали 
короткотермінову відпустку для сільськогосподарських 
робіт вдома.  

15 листопада 1921 р. датована його заява на ім’я 
Г. Ракітова, що виразно змальовує умови праці, в яких 
довелося працювати «службовцю», вже на той час 
звільненому від покарання згідно з постановою Комісії по 
розвантаженню місць ув’язнення від 11 листопада 1921 р. за 
№ 4717: «Два місяці я існував на одному фунті сухого хлібу 
(близько 0,4 кг), який одержував з Вінницького 
концтабору», нічого не отримуючи з відділу управління. З 
дати звільнення він залишився й без того мізерного пайка, 
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що діставав раніше. 15 листопада М. Прозоренко писав: 
«Голод вбив усю мою енергію та зір. Похмурі дні при 
канцелярській роботі добивають мій зір, що швидко 
слабшає, робить мене в недалекому майбутньому сліпим. 
Прошу звільнити мене від займаної посади, [перевести] у 
с. Вишневчик, де б я зайнявся своєю справою – 
хліборобством. Вдома залишилося 7 непрацездатних душ 
моєї сім’ї, тому що двоє старших – на службі у Радянської 
влади. Я – найбідніший селянин у селі, засоби для існування 
добував на чужих нивах. Враховуючи вищесказане, 
незадоволення мого прохання штовхне мене у зашморг чи 
на дно Бугу. Іншого виходу не передбачається». Г. Ракітов 
наклав резолюцію – «Звільнити» [80, арк. 116–118].  

Співробітник відділу управління губвиконкому 
М. Лисий, який також був оформлений на держслужбу з 
концтабору, де відбував однорічне покарання, просив 
відпустити його до старих батьків, «дозволити жити так, як 
до арешту», мотивуючи звільненням з концтабору за 
постановою Подгуброзвантажувальної комісії від 31 жовтня 
1921 р. Резолюція Г. Ракітова була у даному випадку 
негативною: «У звільненні відмовити. Обговорити питання 
про відпустку» [80, арк. 127].  

До відділу соцзабезпечення Подільського 
губвиконкому 3 жовтня 1921 р. надійшла заява від 
помічника завідувача підвідділом ЗАГС 
С. Ф. Новосельцевої з проханням видати їй чоботи та тепле 
пальто, оскільки вона переживає критичний стан через 
нестачу теплих речей, хворіє з настанням холодів та у 
випадку відмови вимушена буде залишити службу [80, 
арк. 122].  

Покарання однієї з службових осіб демонструє виписка 
з наказу № 61 по відділу управління Подільського 
губвиконкому від 26 грудня 1921 р.: «Машиністку 
інформстатвідділу Вергилис Р. М., 1901 р. н., яка 
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самовільно покинула роботу, вважати дезертиром з 
21.12.1921. та по розшуку заарештувати і доставити у відділ 
управління для віддання під суд». З інших документів 
довідуємося, що машиністка Вергіліс добросовісно 
ставилася до праці, 8 жовтня 1921 р. друкувала звернення з 
приводу продовольчої десятиденки, працювала до двох 
годин ночі. Зі слів матері – поїхала до Москви [80, арк. 177, 
179].  

Влада по-різному ставилася до рядових та так званих 
відповідальних працівників, що відбивалося на їх 
матеріальному становищі. Ще 1920 р. В. Вінниченко 
підмітив, що народжується нова «бюрократична каста», 
«радянська буржуазія» [268, с. 154].  

Голодного 1921 року з’явилася постанова Раднаркому 
УСРР від 21 червня 1921 р. «Про пайки для особо 
відповідальних та абсолютно незамінних робітників 
центральних, губернських та повітових установ» за 
підписом В. Я. Чубаря, що визначила кількість пайків 
(тобто привілейованих осіб) для центральних установ – 
2 000 основних та 6 000 сімейних, а також для губернських 
установ – 2 650 основних та 7 950 сімейних. Їх розподілили 
по містах таким чином: Харків – основних 350, сімейних 
1050; Одеса – основних 300, сімейних 900; Київ – 
відповідно 200 та 900; Вінниця – 150 та 450; тощо.  

Пересічно припадало на повіт по 40 основних та 
120 родинних пайків. Персональний розподіл пайків 
виконували самі установи, губкомпостачі мали право 
перерозподілу пайків між повітами. Крім самої 
«відповідальної та абсолютно незамінної» особи уряд 
підгодовував до трьох членів його сім’ї. Надання пайка не 
виключало різного роду додаткових пайків. Таким чином, 
вже на перших етапах становлення радянської влади 
відбувалася часткова натуралізація оплати праці певних 
верств населення. Що ж входило до такого місячного 
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пайка? Хліб – 4 фунтів (члену родини – 30 фунтів); м’ясо, 
риба – 4 фунти, крупа – 7 фунтів; жири – 1 фунт; цукор – 
1 фунт; свіжі овочі – 20 фунтів; сіль – 1,5 фунти; мило – 
0,5 фунтів; сірники – 3 коробки; цигарки – 500 шт.; чай чи 
кава – 0,5 фунту [67, арк. 18].  

Згодом система спецрозподільників й спецпайків для 
«особливо відповідальних осіб» стрімко розбудовувалася. 
Наприклад, влітку 1923 р. у лавах партії більшовиків були 
зафіксовані «занепадницькі настрої» та вислови 
невдоволення у зв’язку з відправкою відповідальних 
працівників на курорти та виділенням їм великих коштів на 
так званий «ремонт» [63, арк. 24].  

На думку Б. Кравченка, від тяжкого економічного 
занепаду Правобережжя у 1920-х рр. врятувала дрібна 
приватна промисловість. Коли неп було ліквідовано й ця 
галузь економіки потрапила до рук московського центру, 
Правобережжя ще глибше поринуло у стан економічного 
застою [268, с. 114].  

У звітах органів ГПУ 1923 р. міщанське середовище 
Поділля, міське та містечкове, характеризувалося як маса, 
що торгує та спекулює. Вона задушена податками та не 
співчуває ні радянській владі, ні петлюрівщині [57, арк. 3–
4].  

Життєвий рівень міщан Поділля визначався за такими 
параметрами: реальні доходи, розмір оплати праці, 
соціальне страхування та забезпечення, житлові умови, 
рівень охорони здоров’я.  

Аналіз матеріального становища городян Поділля 
зумовлює увагу до цін на основні товари. Так, у першому 
півріччі 1924 р. по окружних містах Поділля найдешевшим 
товаром було житнє борошно, що його ціна складала 
близько 73 % довоєнної – у середньому 86 червонних рублів 
за пуд (довоєнна ціна у золотих рублях – 111 за пуд). 
Дорожче коштували овес та картопля, яловичина, їх ціна 
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приблизно дорівнювала довоєнній. Олія подорожчала 
майже наполовину. Ціна мила була удвічі більша за 
довоєнну, цвяхів – могла перевищувати показник 1913 р. 
утричі, ситцю – у три з лишком. Чоботи можна було купити 
за ціну, що була втричі більша за довоєнну, наприклад, у 
січні 1924 р. вони коштували 1 500 (475 у довоєнних руб.). 
Зросла ціна на дрова – 172 % довоєнної, близько 23 (у 
довоєнних цінах 14) за пуд [91, с. 101].  

Розгляд змін реальної заробітньої плати робітників 
демонструє її падіння всупереч росту її номінального 
значення. Упродовж 1926–1932 рр. номінальна зарплата 
зросла від 54 руб. 38 коп. до 110 руб. 77 коп., а реальна – 
знизилася приблизно на 67,9 %, що пояснюється 
нестабільністю грошових знаків та високим рівнем цін не 
лише у приватника, а й у державній торгівлі [413, с. 9].  

Потреба витрачати значні кошти у зв’язку з зростанням 
цін, державними позиками, високим рівнем квартплати, 
різними внесками та відрахуваннями приводила до 
зниження життєвого рівня городян. До початку 1930-х рр. 
характерною рисою бюджету робітника була хронічна 
нестача коштів, за які можна було б придбати необхідне. 
Міське населення відчувало товарний голод. Залишковий 
принцип фінансування соціальних потреб створював 
хронічне відставання соціальної сфери, свідченням чого 
були примітивізація побуту, масові хвороби, відсутність 
нормальних умов життєдіяльності [413, с. 10].  

Упродовж першої половини 1920-х рр. профспілки 
Поділля відігравали особливо значну роль у приватній 
промисловості регіону, де, за винятком деяких великих 
підприємств, комуністи були відсутні [57, арк. 2]. Водночас 
на III Подільській губпартконференції (2–5 липня 1922 р.) 
слушно зауважувався криптодержавний характер 
профспілкового членства за умов «диктатури пролетаріату»: 
так зване «добровільне» членство у профспілкових 
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об’єднаннях набували характер примусу – хто не вступав 
«добровільно», того позбавляли роботи. Відбувалося це на 
транспорті й в інших галузях промисловості краю [68, 
арк. 91].  

У 1923 р. профспілки Поділля охоплювали масу 
робітників та службовців у 58 726 осіб – були наявні всі 
зафіксовані в Україні профспілкові об’єднання, крім хіміків 
та гірничних робітників. Фактично 100 % працюючих в 
установах та на підприємствах були охоплені 
профспілками, а також значна частина безробітних, які були 
зареєстровані на біржах праці. Члени партійної організації 
Подільської губернії, за документами 1924 р., майже всі 
входили до профспілок та складали 4,6 % їхньої 
чисельності [63, арк. 35].  

Втім, у 1920-х рр. профспілки ще іноді чинили спротив 
наступові держави на права працівників. Між 
адміністрацією підприємств та профспілками іноді 
виникали конфлікти, які вони не могли вирішити на 
підприємстві та передавали на розгляд арбітражного суду. 
Так сталося зокрема 1927 р., коли бюро Вінницького 
окрпарткома по доповіді ОРПС відзначило затримку 
робітникам заробітної платні на 3 місяці [72, арк. 110].  

Нестабільно працювала Проскурівська паперова 
фабрика, яка у січні 1924 р. функціонувала фактично 
поденно й нерегулярно. Становище робітників, які за 
сумісництвом займалися сільськогосподарською працею у 
власних господарствах, було «ще нічого», натомість 
«прийшлого елементу» – вкрай важким. Коли прибула 
комісія, то деякі робітники навіть не змогли з’явитися, 
оскільки не мали ніякого верхнього одягу та взуття [54, 
арк. 14]. Зарплата за квітень 1924 р. по всій Кам’янецькій 
окрузі не була виплачена, незважаючи на те, що партком 
призупинив видачу коштів на інші потреби, крім зарплатні. 
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Одначе фінвідділ все-таки не мав грошей, тому що 
надходження податків було слабким [54, арк. 17].  

Нові засади соціалістичної культури почали 
запроваджуватись у виробничих стосунках, що часто 
сприймалось населенням негативно.  

Одним з проявів цього стало залучення до виробничих 
відносин циган. Так, на засіданні Підготовчої Комісії РНК 
УСРР 31 жовтня 1927 р. було заслухано питання про 
організацію виробничих артілей циган та заходи щодо 
стимулювання переходу кочуючих циган до кустарно-
виробничої роботи.  

У постанові пропонувалося Наркомату праці УСРР, під 
час комплектування колективів безробітних, надавати 
циганам певну кількість місць у трудових колективах 
нарівні з членами профспілок, що зареєстровані на Біржі 
праці. При організації навчання безробітних підлітків 
пропонувалося залучати також і дітей циган. 
Вукомпромкредитспілка – у місцях скупчення циган – мала 
організовувати з них кустарно-промислові й трудові артілі, 
«включивши їх до плану постачання сировиною та 
напівфабрикатами», а також «наблизити кредит в можливій 
найдоступнішій формі для кредитування кооперативних 
артілей циган». Наркомат праці УСРР повинен був 
запланувати додаткові пільги для артілей з циган, сприяти 
набуванню ними паїв сільськогосподарських, кустарно-
промислових та ін. артілей. Тоді ж ЦСУ отримало завдання 
«з’ясувати кількість кочуючих циган, ряд їхніх занять та до 
яких трудових процесів вони найздатніші». ЦК нацменшин 
при ВУЦВК повинен був організувати районові конференції 
для популяризації заходів щодо сприяння переходу циган 
до трудового осілого життя [35, арк. 107].  

Висвітлюючи питання соціального життя міст Поділля, 
потрібно наголосити на тому, що упродовж 1920-х рр. 
важливою проблемою міського життя регіону залишалася 

127



проблема безробіття. Ще сучасники підкреслювали 
важливість її вирішення [94; 116; 146; та ін.]. На 1923 р. 
середня кількість безробітних серед міського населення 
Подільської губернії складала 2,7 % [91, с. 7]. У липні 
1927 р., лише за даними біржі праці м. Вінниці, кількість 
безробітних у місті сягала 2 318 осіб (4 %) [72, арк. 204].  

Причинами зростання безробіття стали скорочення 
штатів радянського апарату, приток сільської молоді як до 
окружних центрів, так і до містечок, а також надлишок 
робочої сили на селі. У плані заходів влади щодо 
розв’язання цієї проблеми передбачалося організувати 
пункти обліку робочої сили, які виконували замовлення 
округів та спрямовували безробітних за вимогами до місць 
праці, які потребували робітників [72, арк. 204].  

У травні 1927 р. у документах Вінницького окрпаркому 
наголошувалося, що безробіття стійке та має тенденцію до 
зростання внаслідок прибуття робочої сили з села та 
закриття деяких старих підприємств. Відтак фракція ОРПС 
та інспекція праці мали продовжувати боротьбу з 
безробіттям шляхом ретельного вивчення складу 
безробітних, підвищення їх кваліфікації, виявлення 
перспектив потреби у робочій силі, влаштування підлітків у 
кустарній промисловості [72, арк. 111]. У 1928/29 р. 
середній розмір допомоги по безробіттю на території 
України становив усього 14 руб. 75 коп. [413, с. 10]  

На території губернії вже у той час було відзначено 
вживання наркотиків робітниками. Так, у політдоповіді 
секретаря Кам’янець-Подільського окрпаркому за жовтень 
1923 р. становище робітників Джуржевських фосфоритних 
копалень характеризувалося як надзвичайно важке. 
Цілковита відсутність житлових приміщень та нерегулярна 
виплата жалування спричинили поширення серед 
робітників, 40 % яких складали китайці, куріння опіуму. 

128



Причому, вживали наркотик не лише китайці, але й 
росіяни [54, арк. 8].  

У політлисті № 2 про економічний та політичний стан 
Тульчинського округу та роботу Тульчинського окружного 
комітету КП(б)У з 3 березня по 4 квітня 1923 р. йшлося про 
матеріальну незабезпеченість членів партії, особливо тих, 
хто був перекинутий з інших місць. Аналізувалася їхня 
зарплата: наприклад, голова райвиконкому за серпень 
отримав 1 800 руб., а голова сільради – 450 руб. при 
місячній вартості обідів 2 000 руб. Робився висновок, що 
прогодуватися неможливо й радянські працівники 
«вимушені впадати в економічну залежність на селі від 
куркуля, а у містечку – від спекулянта чи йти на 
хабарництво» [52, арк. 20].  

Упродовж 1920-х рр. непоодинокими були випадки 
конфліктів у середовищі міських компартійних організацій 
Поділля. Одним з них був конфлікт у Крижопільській 
районній організації КП(б)У. У протоколах загальних зборів 
організації з 17 січня до 3 серпня 1921 р. відобразилися 
складні стосунки між її членами. Так, протокол № 10 
зафіксував розгляд питання про нездійснене переобрання 
Крижопільської ради за бездіяльність та виконкому за 
пияцтво. Після пропозиції списку кандидатів у члени ради 
розпочалися вигуки з місць прізвищ кандидатів, яких 
пропонував, мовляв, «темний елемент, відкрито ідучий 
проти радянської влади». Внаслідок цього до списку 
увійшли, за висловом уповноваженого від повітового 
виконкому Грінберга, винятково «спекулянти, торговці, 
лавочники, приватні власники та інші особи, які не можуть 
бути допущені до ради робітничих та селянських депутатів 
як контрреволюційний елемент». Уповноважений через 
збудження присутніх закрив збори та ухвалив таке рішення: 
непрацездатну Крижопільську раду старого складу та 
виконком розпустити та обрати тимчасовий революційний 
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комітет з п’яти осіб: тт. Сухов, Баєв, Грінберг, Ніколаєв 
та Гальперін [71, арк. 40].  

Різноманітні сторони побуту компартійних 
функціонерів та рядових партійців опосередковано 
зафіксувала вищезгадана анкета ЦК КП(б)У «Обстеження 
побуту комуністів», розіслана на місця у вересні 1923 р. з 
проханням анонімного заповнення. Серед іншого, 
керівництво партії цікавилося, з яких сімей походять 
дружини чи чоловіки комуністів, яка з родин матеріально 
підтримує іншу. Отже, з цих даних мав робитися висновок 
не лише про матеріальні, але й ідеологічні впливи. 
Наявність в анкеті питань про партійний та революційний 
стаж, переслідування за приналежність до революційних 
партій, за політичні переконання засвідчувала увагу до 
виявлення кількості осіб, яких пов’язувало спільне 
революційне минуле й які відтак можуть складати кадровий 
кістяк нового режиму [58, арк. 1–31].  

У переліку анкетних питань щодо праці та відпочинку 
комуністів низка питань з’ясовувала якість дозвілля членів 
партії, а саме: як анкетований відпочиває – у себе вдома у 
родині, у театрі, кіно, клубі, на лекціях, у кабаре, у 
товаришів, чи відвідує партійний клуб, грає у карти, шахи, 
більярд, шашки, на гроші чи без грошей [58, арк. 1–31].  

Цікавим у анкеті виглядає виокремлення пункту щодо 
використання (зловживання) службового становища, що 
вже констатує болючість вказаного питання. Анкетований 
мав відповісти, чи має він, крім жалування, ще яку-небудь 
користь зі служби, чи отримує продукти виробництва 
безкоштовно або за меншими цінами від виробництва чи 
підвідомчих підприємств. Чи користується автомобілем або 
конем для власних потреб, чи використовує кур’єрів, 
господарську частину, чи отримує від установи меблі, інші 
речі. Наступне питання було «лобовим»: чи вважає 
комуніст це законним або зловживанням. Якщо вважає 
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зловживанням, то чому нічого не робить, щоб це 
припинити [58, арк. 1–31].  

Розділ тієї ж анкети «Буржуазне та господарське 
обростання» містив питання, відповідь на які повинна була 
висвітлити «міщанський вплив» непу, «натиск буржуазної 
стихії» та з якої сторони він спрямований (від чоловіка, 
дружини, їхніх родичів, знайомих, товаришів по службі). 
Головним доказом мало слугувати визнання анкетованим 
придбання меблів, одягу, інвентаря, нерухомості. Окремим 
розділом подавалося «Ставлення до непу»: покращила чи 
погіршила нова економічна політика матеріальне становище 
опитуваного; чи вважає він неп необхідним, корисним чи 
шкідливим етапом; хто, на його думку, більше виграв від 
непу – робітничий клас, буржуазія, промисловість, 
селянство; як довго, на його думку, триватиме неп.  

Упродовж 1920-х – початку 1930-х рр. щороку зростала 
кількість так званого самодіяльного населення міст, тобто 
такого, яке працюючи могло прогодувати себе. Яскраво 
тенденція залучення до роботи простежувалася серед 
жіноцтва.  

При Подільському губернському жіночому відділі 
існувала комісія по колективізації побуту. У протоколі її 
засідання від 6 березня 1925 р. висувалися конкретні 
завдання побутового розкріпачення робітниць та селянок, 
що витікали з резолюції ХІІІ з’їзду КП(б)У, а саме: 
облаштування громадських їдалень, пралень, пошивочних 
майстерень; ясел, дитсадків для колективного виховання; 
участь та регулювання побудови робітничих будинків та 
поселень, пристосованих до колективізації побуту; 
організація суспільної обробки полів вдовам, селянкам-
одиначкам; висвітлення у пресі питань колективізації 
побуту [69, арк. 1–2].  

Ситуація міського населення упродовж 1920-х рр. 
залишалася складною. На початку 1920-х рр. міста Поділля 
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відчули наслідки порушення нормальних ринкових 
відносин між містом та селом, яке втратило зацікавленість у 
розширенні свого господарства та значно зменшило його 
продуктивність.  

Нестача продовольства та палива у містах 
доповнювалася відсутністю чистої води та епідеміями 
інфекційних хвороб. Міста були забруднені. У Вінниці в 
першій половині 1920-х рр. були занедбані водогінна та 
каналізаційна мережі. Низька заробітня плата міських 
мешканців, високий рівень інфляції робили життя дуже 
важким. Щодо тогочасного стану комунального 
господарства м. Вінниці дізнаємося з звіту губернської 
економічної наради з квітня до вересня 1922 р., де 
стверджувалося, що провадилися роботи з благоустрою 
міста, увага приділялася в першу чергу організації 
пожежної команди та асенізаційного обозу, підприємства 
вінницького Комунгоспу відновлені у 1922 р. до 100 % їх 
довоєнного стану [144, с. 111].  

Велику проблему для комунгоспу становило те, що 
численні урядові установи та організації займали 
торговельні приміщення міста, які аж ніяк не відповідали 
потребам цих урядництв. Незважаючи на неодноразові 
нагадування вони не оплачували і не звільняли помешкання. 
На 1922 р. таким чином були зайняті 283 торгових 
приміщення, заборгованість по них перевищувала 100 млрд. 
руб.  

Звіт по відділу благоустрою інформує про його склад: 
санітарну та похоронну секції та будівельний і пожежний 
підвідділи. При відділі були й підприємства санітарного 
характеру: 3 лазні, 2 пральні та асенізаційний обоз. Також у 
віданні відділу перебували міська бойня, майстерні та 
міська вагова. Лазні функціонували з зими 1922 р., їх 
пропускна спроможність – 8 000 осіб щомісячно. 
Асенізаційний обоз був створений лише 15 червня 1922 р. З 
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приватних осіб за цю послугу брали по 400 руб. у 
грошових знаках 1922 р., а з членів профспілок – 225 руб., 
тобто практично вдвоє дешевше. У середньому вивозилося 
до 200 бочок нечистот та 25 возів сміття щомісячно.  

Пожежний відділ організовувся заново у 1922 р. На 1 
жовтня 1922 р. у ньому було 24 коня, 6 бочок, 1 насос, 
1 обладнана лінійка, 1 багровий хід та 33 особи 
працівників [144, с. 113].  

Будівельним відділом з 1 січня до 1 жовтня 1922 р. 
було проведено наступну роботу: 1) відновлені два 
дерев’яних пішоходних моста через р. Південний Буг та 
міст на Кумбари через проток Тяжилівку, які знесло 
весняною повінню; 2) відновлені у трьох місцях підземні 
сточні труби під мостовими; 3) відновлені огорожи міських 
бульварів та садів довжиною більше 3000 сажнів, приведені 
в порядок бульвари та алеї загальною площею до 3 800 кв. 
сажнів, встановлені 80 лавок; 4) перемощено до 1300 кв. 
сажнів вулиць та замощено 200 кв. сажнів; 5) закінчувалося 
спорудження при 1-й комунальній лазні бетонного фільтра 
для очищення сточних вод; 6) відремонтовано 62 будинки 
(більше 10 000 куб. сажнів), які постраждали внаслідок 
повені; 7) відновлено 12 корпусів казарм колишнього 5-го 
стрілецького батальону для розміщення кавалерійської 
школи; 8) відновлювалося військове містечко; та ін. [144, 
с. 113]  

Натомість у кепському стані знаходився місцевий 
хлібозавод. У 1927 р. він навіть став збитковим 
підприємством [72, арк. 113].  

Прикордонна промисловість перебувала під 
перманентним щільним наглядом ГПУ. Так, наприклад, 
вінницькі чекісти перевірили 24 міських підприємства й 
3 порохових льохи, зробивши висновок, що всі вони 
знаходяться у кепському, а деякі – катастрофічному 
становищі, аварійні й легко можуть бути уражені 
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вірогідним противником. Відтак, наголошували вони, 
потрібно терміново покращувати охорону підприємств, не 
допускати її скорочення, звільнити низку неблагонадійних з 
політичного погляду осіб з підприємств та установ [72, 
арк. 115].  

Вищезгадана анкета ЦК КП(б)У «Обстеження побуту 
комуністів» цікава для дослідника тогочасного міського 
побуту, у розрізі вивчення повсякденного життя рядових і 
керівних комуністів, й окремим розділом про родинні 
стосунки членів КП(б)У. Зокрема респонденти опитувалися, 
чи наявний у них сімейний зв’язок є єдиним, чи не утримує 
анкетований іншу родину. Партійне керівництво також 
цікавилося, яким за рахунком був актуальний сімейний 
зв’язок комуніста – першим, другим, третім, ще більшим за 
черговістю. Сама постановка питання припускає 
можливість й останнього варіанту. З формулювання 
наступного питання можна дійти висновку, що далеко не всі 
реєстрували шлюб у священика, дехто жив у цивільному 
шлюбі, який, зрештою, усіляко заохочувала більшовицька 
адміністрація. Розділ «Погляд на сімейні та шлюбні 
стосунки» містить питання, чи визнає анкетований 
тривалий сімейний зв’язок, чи віддає перевагу вільним 
статєвим стосункам; чи має, окрім дружини, зв’язки з 
іншими жінками; чи користується він послугами 
проституток [58, арк. 1–31].  

У містах Подільської губернії, за статистикою, у 
1922 р. реєструвалися такі дані: кожний випадок розлучення 
припадав на 3,5 шлюби, а в селах – на 7 шлюбів (відповідно 
співвідношення: 1 : 3,5; 1 : 7). Але вносився коректив – 
поправка на похибку: якщо розлучення реєструються усі, то 
частина шлюбів не реєструється, тобто в дійсності їх 
набагато більше [144, с. 9].  

Рівень державних видатків на охорону здоров’я 
населення був мізерним, що свідчило про соціальну 
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безвідповідальність держави й те, що виробники 
матеріальних цінностей посідали далеко не пріоритетні 
позиції в системі цінностей радянської влади [413, с. 10]. У 
розділі «Стан здоров’я» все тієї ж анкети «Обстеження 
побуту комуністів» перераховувалися найпоширеніші на 
той час захворювання: легеневі, неврастенія, серцеві, 
шлунково-кишкові, венеричні та ін. [58, арк. 1–31] 
Радянська влада намагалася боротися з незаконними 
абортами, які дуже поширилися у той час. Спеціальна сесія 
Нарсуду разом з прокурором об’їхала населені пункти 
5 районів: Вапнярського, Томашпільського. Тульчинського, 
Брацлавського і Мястковського, заслухала 7 справ про 
незаконні аборти. Акція мала пропагандистський характер й 
наслідувалася в інших районах губернії [55, арк. 41].  

У 1920-х рр. звичним явищем у містах та містечках 
Поділля були грабунки, насильство та крадіжки. Арешти та 
обшуки, що їх проводили представники влади, як правило, 
супроводжувалися вилученням майна обвинувачуваних у 
кримінальних злочинах без складання протоколів з 
переліком конфіскованих речей [378, с. 15]. За офіційними 
статистичними даними, на Правобережжі склалася 
надзвичайна криміногенна ситуація. Так, у 1927 р. загальна 
кількість засуджених на Правобережжі нараховувала 
151,6 тис. осіб, тоді як на Лівобережжі – 90,5 тис., Поліссі – 
51,8 тис., у Степу – 58,9 тис.осіб, а по всій Україні – 
402,6 тис. [36, арк. 136]  

У звіті Тульчинського окружкому КП(б)У, у його 
політлистах та політдоповідях за 13 лютого 1923 р. – 
18 квітня 1924 р. наявні вражаючі відомості про 
кримінальну ситуацію в окрузі й украй незадовільне 
матеріальне забезпечення тих структур, що покликані 
поборювати цю злочинність: «Стан міліції та карного 
розшуку все більше та більше погіршується в силу поганого 
матеріального забезпечення. Необхідно співробітників 
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карного розшуку та міліції прирівняти до інших 
співробітників Відділу управління та оплачувати по ставкам 
профспілок, інакше ці органи, як і донині, будуть служити 
допоміжним засобом для розвитку кримінального світу, як 
це неодноразово спостерігалося при хабарях співробітників 
за приховування злочинців» [55, арк. 16–17] (виділення у 
тексті документа).  

Протокол засідання президії Вінницької міськради від 
11 липня 1925 р. фіксує рішення про організацію Комітету 
допомоги і забезпечення декласованого і 
напівпролетарського елементу, що не підлягає 
соцстрахуванню. В ухвалі наголошувалося на необхідності 
боротьби з жебрацтвом по м. Вінниці й вирішено було 
утворити комітет по боротьбі з жебрацтвом. Перед 
окрвиконкомом порушувалося питання щодо внесення до 
міського кошторису необхідних коштів для забезпечення 
декласованого елементу по м. Вінниця із залученням 
додаткових коштів громадських організацій [76, арк. 83 зв.].  

Як вже зазначалося, матеріальне становище городян 
Поділля на початку 1920-х рр. зазнало негативних 
трансформацій. Окреслився виразний напрям зворотньої 
міграції міських мешканців на село. Адже в цей період 
міста Поділля відчули наслідки порушення нормальних 
ринкових відносин між містом та селом, яке втратило 
зацікавленість у розширенні свого господарства та значно 
зменшило його продуктивність. Найбільш ходовий товар у 
прикордонні – хліб та худоба – значними партіями 
переправлялися за кордон, на оплату контрабандних 
товарів. У контрабандній торгівлі брало участь населення 
прикордонних подільських містечок – Ямполя, Гусятина та 
ін. [67, арк. 35; 57, арк. 12]  

У доповідях, звітах та оглядах Подільського губвідділу 
ГПУ про політичний та економічний стан Подільської 
губернії з липня до грудня 1923 р. констатується факт 
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поганого контролю місцевої адміністрації за державним 
кордоном. Найбільш ураженими контрабандними 
переміщеннями місцями кордону вважалися Каменецький 
та Проскурівський округи (Гусятинський район), у плані 
проникнення ворожої агентури (шпигунів) – місто Гусятин 
Проскурівського округу та м. Ямполь, м. Цекіновка, 
м. Кме(ч)ка та с. Велика Косниця Могилівського округу [57, 
арк. 11–12].  

З-за кордону ввозилися переважно мануфактура, 
галантерейні товари та алкогольні напої. Експортувалися ж 
золото, срібло та з 1923 р. набуло поширення нелегальне 
перекинення худоби. Подільські чекісти пояснювали 
широке поширення контрабанди й заняття нею серед 
місцевого населення таким чином: внаслідок того, що 
кордон з Польщею був такий самий ще до імперіалістичної 
війни, мешканці прикордонних подільських поселень, які 
займалися контрабандним промислом за старих часів, й за 
радянського режиму зберігали власні навики й специфічну 
кваліфікацію. Завдяки знайомству з місцевістю та бродами 
вони вільно проникали за кордон та у зворотньому 
напрямку, залишаючись непоміченими й лише у рідкісних 
випадках затримувалися нечисленною радянською 
прикордонною сторожею [57, арк. 18].  

Роботу з пошуків контрабандистів та шпигунів 
проводити було важко внаслідок багатьох причин. Одна з 
них – поганий зв’язок. Він був наявним лише між 
головними заставами. Через відсутність справних апаратів й 
іншого приладдя, зокрема телефонного кабелю, що був 
замінений колючим дротом, зв’язок часто переривався [57, 
арк. 16]. Ненормальні умови життя та служби 
прикордонників, відсутність можливості приготування їжи, 
їхнє важке матеріальне становище, невчасна виплата 
жалування й нерегулярне постачання харчів сприяли 
посoбництву у контрабандному промислі з боку самих 
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охоронців кордону [57, арк. 17]. На митницях 
відповідальні працівники особисто брали участь у 
контрабандних перекиненнях товарів, пломбували у себе 
вдома контрабандний крам, тримали постійний зв’язок з 
контрабандистами. З 95 взятих ГПУ на облік 
відповідальних працівників митниць 17 осіб були 
зареєстровані як політнеблагонадійні, а 19 – підозрювалися 
у скоєнні посадових злочинів. Для виправлення такого 
становища чекісти пропонували: 1) повідомляти населення 
у 15-ти верстовій прикордонній смузі про радянську 
політику у питаннях вільної торгівлі; 2) здійснити масові 
операції з вилучення немаркованих товарів, вдатися до 
штрафів та репресій; 3) виселення злісних 
контрабандистів [57, арк. 13–14].  

Каменський райпартком писав у той же час, що 
прикордонна смуга дуже погано охороняється, надзвичайно 
багато «різного елементу» переходить кордон, у 
прикордонних містечках наявні контрабандисти та 
кримінальні елементи [55, арк. 45].  

На Гусятинській ділянці кордону, яку охороняв 
батальон, що його штаб перебував у Проскурові, виникали 
незручності з оперативним керівництвом та контролем. 
(Гусятинський погранпост був підпорядкований 
Проскурівському ГПУ). У матеріалах Проскурівського 
окркому КП(б)У за жовтень 1923 р. повідомлялося про «не 
зовсім задовільну постановку справи на цій ділянці, але 
окрпарком не має можливості вжити відповідних 
заходів» [54, арк. 4 зв.].  

У прикордонному Кам’янецькому окрузі розходження 
цін у радянській Україні та «буржуазній» Польщі особливо 
виразно представлялося селянству, оскільки у польських 
селах та містечках на кордоні ціни на худобу та хліб 
(головну селянську продукцію) удвічі та втричі були 
дорожчими, а ціни на фабричні вироби значно дешевшими, 
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ніж аналогічні показники в УСРР. Це призводило до 
«значного транспортування з прикордонних районів у 
Польщу худоби, особливо коней та деяких 
сільськогосподарських продуктів, наприклад, квасолі» [54, 
арк. 9].  

Перемитництво як засіб звичного існування й 
виживання людності Подільського регіону за важких умов 
підрадянської дійсності першої половини 1920-х рр. не 
лише дошкуляло більшовицькій адміністрації УСРР. 
Республіканське керівництво та його репресивні структури 
уміло використовували контрабандистський промисел для 
обвинувачень на адресу своїх політичних противників й 
навіть нетолерованих владою священнослужителів 
поширеної й закоріненої у регіоні Римо-католицької церкви 
(РКЦ), назагал етнічних поляків – відтак потенційних чи 
прихованих, з погляду чекістів, «агентів буржуазно-
поміщицької Польщі» [111].  

Типовими впродовж 1920-х років залишалися 
повідомлення місцевого партактиву і столичних 
«контролерів» про все ще велику вагу релігії в середовищі 
місцевої польської молоді. Так, у 1927 р. райуповноважений 
по роботі з польською нацменшиною при Дунаєвецькому 
РВК на Поділлі доповідав: «Вплив клера на польську 
людність великий і до певної міри тормозить в роботі на 
селі як в організації гуртків, так і в рості комсомолу за 
рахунок польської молоді, особливо дівчат» [22, арк. 5].  

Донесення про вплив РКЦ були однотипними, 
незалежно від місцезнаходження релігійних громад: «В 
Каменецком округе имеет громадное влияние католическое 
духовенство на польское население, и костелы обхватывают 
посредством костельных религиозных кружков польское 
население на 95 %». На Проскурівщині, зазначалося в 
доповідній записці окрпарткому, у 25 костьолах і каплицях 
«18 ксендзов окутывает пеленой невежества польнаселение. 
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Этому благоприятствуют еще религиозные кружки» [326, 
с. 236].  

До обвинувачень в аморальності та втручанні в освітні 
справи найчастіше додавалася тема контрабанди. Так, в 
замітці «Процес ксьондзів» «Sierp» повідомляв про початок 
судового процесу в м. Кам’янці-Подільському над групою 
ксьондзів (В. Шиманським, М. Єндрущаком, 
А. Матушевичем) та кількома костьольними активістами, 
котрих звинувачували у контрабандному зв’язку з 
Польщею. Принагідно згадувався й генеральний вікарій 
Кам’янець-Подільської дієцезії Я. Свідерський – «спеціаліст 
з контрабанди контрреволюційної літератури». І хоча 
процес на момент публікації замітки ще тривав, газета вже 
виносила власний вердикт про «повну гнилість і фальш 
католицького кліру, який ховає під вівтарями костьолу 
контрабанду і контрреволюцію» [148].  

Не тільки названим, а й багатьом іншим ксьондзам 
радянсько-польського прикордоння справді доводилося 
користуватися послугами контрабандистів. Але душпастирі 
не становили якогось винятку в цьому відношенні, адже 
заняття контрабандою у 1920-х роках набуло значного 
поширення серед мешканців підрадянських Волині і 
Поділля, які потерпали від дефіциту товарів першої 
необхідності.  

16 червня 1926 р. цей стихійний народний спосіб 
боротьби із злиднями в умовах радянської дійсності став 
навіть предметом обговорення на засіданні Оргбюро ЦК 
КП(б)У. Під час обміну думками з цього приводу партійні 
керівники нарікали, що у контрабандистів «зв’язок із 
закордоном, мабуть, набагато кращий, аніж зв’язок між 
окружкомом і сільськими організаціями» і «такий легкий, 
що будь-яка баба, якщо їй потрібно придбати пару панчіх, 
вона йде на той бік (тобто до Польщі. – Авт.) і купує» [39, 
арк. 174, 185].  
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Нелегальним шляхом з II Речіпосполитої 
доставлялися для ксьондзів предмети, необхідні для 
нормальної життєдіяльності костьолу: церковне вино, 
літургійна література, календарі тощо. За допомогою 
контрабандистів тривалий час здійснювалося листування з 
польським єпископатом, родичами, знайомими й колегами 
по той бік кордону. Католицькі священики Польщі, обізнані 
із тим, що їхні колеги в підрадянській Україні перебувають 
у матеріальній скруті, інколи таким способом передавали 
через кордон одяг, взуття, інші предмети першої 
необхідності. Так, наприклад, в 1923 р. єпископ І. Дуб-
Дубовський за допомогою контрабандистів переправив 
сутану ксьондзові містечка Ємільчино 
О. Кучинському [327, с. 317].  

Деякі священнослужителі й особисто нелегально 
перетинали кордон, щоб вирішити певні службові, родинні 
чи матеріальні проблеми, і не всі з них поверталися назад – 
всупереч виразній забороні свого керівництва самовільно 
залишати парафії. Тільки з Проскурівського деканату 
Кам’янець-Подільської дієцезії РКЦ упродовж 1925–
1929 рр. до Польщі втекли ксьондзи С. Будрис, А. Ліневич 
та К. Нановський.  

Контрабандну проблему на Поділлі радянській 
адміністрації вдалося приборкати лише наприкінці 1920-х 
рр. – шляхом цілеспрямованої «герметизації» західного 
кордону УСРР, збільшення кількості й щільності 
прикордонних застав, депортаціями й репресіями…  

Міста радянського Поділля 1920-х рр. належали, за 
тогочасною офіційною класифікацією, до кустарно-
ремісничого типу (Тульчин – центр однойменної округи), 
змішаного – адміністративно-торговельно-промислового 
типу міських поселень, завдячуючи своїм статусом 
насамперед власній адміністративній функції центру 
відповідної округи (Вінниця, Кам’янець-Подільський, 
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Могилів-Подільський, Проскурів). Поважним 
залізничним вузлом й міським поселенням транспортного 
типу була Жмеринка.  

Такі міста, як Вінниця, Гайсин, Кам’янець-
Подільський, Могилів-Подільський, Проскурів, Тульчин, 
були осередками перебування губернських, окружних 
органів влади, там розташовувалися різноманітні установи, 
навчальні заклади, тобто зосереджувалась основна маса 
освіченого населення губернії, робітників розумової праці. 
Остання категорія городян нараховувала 25 тис. осіб 
(6,25 %) серед загалу міського населення Поділля (400 тис.) 
за Всесоюзним міським переписом 1923 р. Але загалом у 
містах регіону проживало лише 10 % місцевої людності, 
решта – 90 % займалися сільським господарством. 
Робітництво міст Поділля було назагал неавтохтонного 
походження, а складалося з приїжджих – мігрантів з Росії 
чи східних губерній України, що на їхню підтримку 
розраховувала нечисленна компартійна адміністрація 
регіону, також значною мірою відряджена до західного 
прикордоння УСРР зі Сходу. Ще одним резервом підтримки 
влади слугувало місцеве незаможницьке селянство. Саме з 
цих двох суспільних категорій (робітництва й незаможного 
селянства) й намагалася більшовицька адміністрація регіону 
рекрутувати нову радянську інтелігенцію, надаючи 
вихідцям із суспільних низів численні пільги й привілеї при 
здобуванні освіти (початкової, середньої й вищої) й 
забезпечуючи надалі їм «зелену вулицю» при наступному 
кар’єрному просуванні, розраховуючи, у свою чергу, на 
беззастережну підтримку своїх дій з боку цієї «нової 
інтелігенції».  

Натомість стара, традиційна інтелігенція міст Поділля, 
яка упродовж 1920-х рр. була уособленням наступності 
інтелігентських поколінь, оскільки ледь не стовідсотково 
отримала освіту ще до Першої світової війни й значною 
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своєю частиною була ангажована у події Української 
революції 1917–1921 рр., в очах більшовицької влади 
виступала небезпечним ідеологічним 
опонентом/конкурентом. Відтак левова частка агентурно-
інформаційної мережі Подільського губвідділу ГПУ 
спрямовувала свої зусилля проти цієї національно свідомої 
інтелігенції, авангардом якої виступало учительство.  

Значні зусилля докладалися новою владою для 
трасформації звичної обрядовості подільських міст у 
зв’язку з появою й насаджуванням нових радянських свят і 
звичаїв. Суботники, недільники, «комсомольські весілля», 
«антирелігійні карнавали», відзначення пам’ятних 
більшовицьких дат (днів народження й смерті В. Ульянова-
Леніна, річниці Жовтневого перевороту 1917 р.) тощо – 
поступово, але неухильно ставали традицією як у регіоні, 
так і по всій республіці, заперечуючи ще свіжу пам’ять про 
традиції й пам’ятні дати незавершеної Української 
революції 1917–1921 рр.  

Радянська влада намагалась вирішити житлову 
проблему власними методами, націоналізуючи будівлі та 
розподіляючи їх за класовими критеріями. Підставою до 
цього слугував декрет про націоналізацію всіх міських 
домоволодінь, надання квартир носило характер реквізиції, 
як і облік та розподіл меблів. За цілковитої відсутності 
коштів та джерел їх отримання відділи житлового 
господарства використовували наявні запаси житлоплощі, 
але не могли розпочати ані спорудження нових будинків, 
ані ремонт наявних, які дедалі більше занепадали й 
руйнувалися.  

Упродовж 1920-х рр. перевагою при наданні житла 
користувалися робітники, члени профспілок та 
військовослужбовці. Саме військові, численні дивізії РСЧА, 
дислоковані у прикордонному регіоні, й їхні штаби та 
апарат управління, тилові служби, розквартировані у містах 
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Поділля, стали виразною ознакою міського життя 
регіону, як і численні чекісти/енкаведисти, покликані 
гарантувати безпеку прикордонної смуги й відстежувати 
«антирадянські прояви» й «змови» серед подолян.  

Неп перевів комунгоспи на самоокупність. 1922 р. став 
роком реорганізації комунального господарства Поділля на 
нових засадах самоокупності та господарського розрахунку.  

Упродовж 1920-х рр. були серйозні спроби 
більшовицької влади створити новий побут, цілковито 
відповідний ідеям й потребам будівництва соціалізму. 
Йшлося насамперед про проектування й спорудження 
будинків і житлових масивів особливого типу, 
розрахованих винятково на колективний спосіб життя. 
Відповідно до теоретичних побудов, людина мала жити й 
виховуватися у колективі. Відтак, старий побут був 
шкідливим, адже люди жили у ньому відокремлено – 
родинами або поодинці, в окремих будинках або квартирах, 
що роз’єднувало людей, зміцнювало індивідуалістичні й 
власницькі навички. Отже, його слід було зламати й 
замінити іншим, колективістським. Окремій особі чи 
сімейній парі відводилася мінімальна житлоплоща – 
індивідуальне життя максимально урізалося задля 
підпорядкування життю у колективі.  

Проектам нового побуту не судилося збутися. Новий 
побут не прищепився з різних причин. Й тому, що держава 
була неспроможна забезпечити таке велетенське 
будівництво, й тому, що вона не могла взяти на себе цілком 
побутове обслуговування людей – громадське харчування, 
виховання дітей, прання тощо. Тим більше, що 
налагодження повсякденного матеріального побуту для 
радянської держави завжди перебувало на останньому місці 
у порівнянні з потребами військово-промислового 
комплексу. А найголовніше – проекти ці були занадто 
утопічні й суперечили природі людини. Фантастичні владні 
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проекти обернулися у реальному житті погіршенням умов 
повсякденного побуту, виселеннями, ущільненнями й 
комуналками.  

Комунальні квартири залишилися у житті радянської 
людини мимовільною пародією на ті фантомні будинки-
комуни, що їх малювали у власних мріях ранні ідеологи 
нового соціалістичного побуту. Кожна родина у комуналці 
жила власним життям – як могла й уміла. Крім того, 
комунальні квартири були вимушеним заходом, 
викликаним гострим й хронічним житловим дефіцитом у 
державі. Дефіцит пояснювався зокрема й тим, що житлове 
будівництво різко відставало від потреб населення. Звідси 
людська тіснота й скупченість на обмеженій житлоплощі. 
Квартира, розрахована раніше на одну родину, заселялася 
кількома сім’ями; великі кімнати розгороджувалися 
перетинками. У великих містах запроваджувалася так звана 
санітарна норма, згідно з якою кожна особа не мала права 
претендувати більше як на 9 м2. Запроваджувалися й інші 
обмеження. На цій базі житлового голоду й складався 
комунальний побут з власними особливими законами й 
специфічним колоритом, що виразною прикметою стали 
надзвичайна тіснява повсякденності й необхідність 
постійного спілкування з чужими людьми.  

Побутові стереотипи поведінки подільського селянства 
формувалися під впливом багатовікових традицій, міське ж 
населення регіону формувало свою поведінку, аналізуючи 
не лише надбання народної мудрості, а й нову інформацію, 
демонструвало зразки нового мислення та дій. На початку 
ХХ ст. багато стереотипів мислення та поведінки зазнали 
трансформації завдяки загальним революційним змінам у 
суспільстві, цей процес тривав й упродовж 1920-х рр. 
внаслідок цілеспрямованої політики радянської влади. 
Міське населення Поділля, пристосовуючись до нових умов 
життя, багато в чому змінило свій побут. Перерозподіл 
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матеріальних цінностей, нові умови існування одних 
кинули у злиденність, інших піднесли до нормального чи 
покращеного існування.  

Службовці Поділля були тією категорією освічених 
городян, яка, за офіційною статистикою, включала як 
представників старої інтелігенції, фахівців, так і численне 
чиновництво радянських установ. За оцінкою органів влади, 
міська інтелігенція Поділля, 80 % якої були радянськими 
службовцями, являла собою, за нечисленними винятками, 
пасивну масу, що зайнята лише пошуком засобів до 
існування. У залежності від їхнього матеріального 
становища, яке не у всіх установах було однакове, 
коливалися й настрої робітників розумової праці 
подільських міст. Особливо наголошувалося назагал 
лояльне ставлення до радянської адміністрації.  

Студентство Поділля головним чином зосереджувалося 
у Кам’янці-Подільському та Вінниці й у значному ступені 
було просякнуто українськими незалежницькими ідеалами, 
чому значною мірою сприяла професура, попри формальні 
запевнення останньої у лояльності до більшовицької 
адміністрації.  
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РОЗДІЛ IV  
ВПЛИВ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТЕРОРУ  

НА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ У РЕГІОНІ  
 

4.1. Інтелігенція як об’єкт репресивної політики 
влади  

 
Прикордонний регіон УСРР був об’єктом пильної 

уваги більшовицьких спецслужб. Тому й репресивна 
діяльність чекістів була буденною ознакою повсякденного 
життя прикордонних міст підрадянського Східного Поділля 
1920–1930-х років.  

Власне, у репресивної складової політики 
більшовицького режиму щодо подільської інтелігенції, 
насамперед української, було виразне ідеологічне підґрунтя 
– спадщина часів Української Центральної Ради, Директорії 
Української Народної Республіки, столицею якої був свого 
часу Кам’янець-Подільський – й необхідність поборювання 
цієї спадщини та носіїв пам’яті про нещодавнє 
державницьке минуле України, якими, зрозуміло, виступали 
насамперед представники розумової праці – ледь не 
стовідсотково нелояльні до нової адміністрації [188].  

Виразно це умотивовувалося, наприклад, у 
меморандумі секретаря Кам’янецького окрпарткому КП(б)У 
К. Коваля, адресованому Секретаріатові ЦК КП(б)У у 
вересні 1927 р.: «Наличие в нашем округе 3-х высших 
учебных заведений и научно-исследовательской кафедры, 
близость Западной Украины, а также и политическое 
прошлое города Каменца (политический центр 
Петлюровщины) – приводят к тому, что здесь 
сгруппировалось большое количество научных работников 
(14 профессоров, 55 педагогов ВУЗ’ов)» [39, арк. 57].  

Особливе занепокоєння компартійного функціонера 
викликали нерадянські настрої місцевої інтелігенції й брак 
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належного впливу на неї владних структур. Відтак 
пропонувалися специфічні рецепти опанування цими 
настроями й оперативної «радянізації» представників 
розумової праці цього ключового міста регіону: «До сего 
времени нам не удалось взять под свое влияние эту часть 
интеллигенции, отчасти потому, что среди профессуры 
имеются люди с определенными политическими взглядами 
и большим стажем работы на политическом поприще 
(правые ес-еры, кадеты, монархисты), а отчасти и потому, 
что до последнего времени мы мало занимались ими и 
членов нашей партии, близких к ученому миру, работников 
ВУЗ’ов у нас в округе не было.  

Сейчас наше влияние закреплено в научно-
исследовательской кафедре, где председателем и его 
заместителем работают два члена партии (пред. – 
т. Киндрацкий – декан ИНО, зам. пред. – тов. Донской – 
ректор Сельхоз. института). Через этих двух товарищей мы 
осуществляем наше влияние, которое выразилось в том, что 
при реорганизации кафедры нам удалось провести более 
или менее лойяльных профессоров руководителями секций. 
При наборе аспирантов каждая кандидатура проходила 
через фильтр студенческих профессиональных организаций, 
с предварительным обсуждением на фракциях данных 
организаций. Кроме этого, кафедра проводит работу по 
оттягиванию из филии ВУАНа лучших сил и 
обескровливанию таковой» [39, арк. 57].  

«Для большего разложения враждебных нам элементов 
и полного отсеивания к нам лойяльного элемента» 
компартійний лідер Кам’янеччини вважав вкрай 
необхідною посилену увагу до Кам’янецької округи загалом 
та її наукових об’єднань зокрема з боку Наркомату освіти та 
Головнауки НКО УСРР [39, арк. 57].  

Надалі ця «увага» спрямовувалася не тільки в русло 
постійного стеження за настроями місцевої інтелігенції, але 
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й на прямі репресії, які, як правило, пов’язувалися з 
перебуванням у лавах австрійської й галицької армій. Пік 
репресій припав на початок 30-х рр., коли місцеві 
викладацькі кадри масово притягалися до сфабрикованої 
справи «Української військової організації» (УВО). 

Арешти за приналежність до «Української військової 
організації» розпочалися наприкінці 1932 р. й тривали 
впродовж найближчих двох – трьох років. Як доповідав 
Й. Сталіну голова ГПУ УСРР В. А. Балицький, на квітень 
1933 р. підлеглі йому чекісти «виявили» у республіці 
255 «осередків УВО», кинувши за ґрати 592 особи. У 
меморандумі керівника ГПУ «Про зв’язок «УВО» з 
Польщею і Німеччиною» йшлося: «Ликвидируемая ГПУ 
УССР «Украинская военная организация» […] 
подготовляла к весне 1933 г. широкое вооруженное 
восстание на Украине для свержения Соввласти и создания 
«Соборной Украинской Народной Республики».  

Основным костяком организации являются 
галицийские контрреволюционные кадры […]. Эти 
элементы тесно смыкаются с так наз. «приднепрянскими» 
(т. е. внутренними украинскими) контрреволюционными 
организациями и группами и ведут, совместно с ними, 
подпольную работу, подчиненную общим целям и общему 
тактическому плану.  

Организация имела свои ячейки, как в ряде крупных 
центров, так и в значительном количестве районных 
пунктов, особенно на Правобережьи Украины [...]. 
Достижение своей основной цели – создание Независимой 
Соборной Украины – УВО считала возможным при 
помощи интервенции, сопровождающейся внутренним 
восстанием на Украине.  

Среди членов УВО господствовали две ориентации: 
немецкая и польская» (виділення по тексту – 
В. Балицького) [325, с. 357].  
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Невдовзі кількість заарештованих принаймні 
подвоїлася. На 25 липня 1933 р. кількість виявлених (ще 
незаарештованих) «увістів» сягнула цифри у 730 осіб. 
Зрозуміло, що більшість із них у швидкому часі опинилися 
за ґратами. Частину затриманих того ж року звільнили, 427 
– засудили до різних термінів «поправно-трудових» 
таборів, а 42 особи виявилися настільки «соціально 
небезпечними», що керівництву УССР «довелося» 
застосувати щодо них «вищу міру соціального захисту» – 
розстріл [324, с. 176].  

Учасниками вищезгаданої віртуальної 
«контрреволюційної організації» у підрадянській Україні 
були оголошені назагал уродженці західноукраїнських 
теренів – Східної Галичини, Західної Волині, Північної 
Буковини й Закарпаття. Вихідцям з цих земель, котрі у 
міжвоєнний період входили до складу II Речіпосполитої, 
Румунії й Чехо-Словаччини, легко (враховуючи, звичайно, 
штучно створений й уміло підтримуваний більшовицькою 
пропагандою імідж «першої у світі країни соціалізму», 
«Батьківщини трудящих» як такої собі «фортеці в облозі», 
котру оточують й на яку чатують імперіалістичні 
«хижаки») можна було ікримінувати шпигунство на 
користь «буржуазних держав» й цілеспрямоване закидання 
західними спецслужбами на територію СРСР/УСРР задля 
шкідництва й диверсій, організації замахів на «керівників 
партії й уряду».  

Використала комуністична таємна поліція й ту 
обставину, що частина арештованих у 1918–1919 рр. 
воювали у Галицькій армії й згодом були інтерновані у 
Чехо-Словаччині. Приїзд їх в Україну упродовж 1924–
1925 рр. відбувався винятково із санкції партійно-
державного керівництва республіки й під пильним 
наглядом спецслужб, котрі не лише ретельно фільтрували 
«неблагонадійних», а й не залишали поза увагою цілком 
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лояльних реемігрантів. Проте «компетентні органи» про 
останню обставину у період фабрикації «справи» якось 
«призабули», удаючи з себе, очевидно, некомпетентну 
інституцію (?!).  

11 грудня 1932 р. Київським окрвідділом ГПУ УСРР 
був затриманий завідуючий їдальнею 27-го Управління 
авіабудівництва І. П. Романко (1900–1937?). Невдовзі його 
прізвище репресивний апарат вписав у зловісно-
шпигунський контекст секретного «інформаційно-
аналітичного» меморандуму «Про зв’язок «УВО» з 
Польщею і Німеччиною» (квітень 1933 р.)» [324, с. 173].  

Масові арешти «увістів» розпочалися або тривали й по 
інших містах УСРР, де концентрувалися уродженці 
західноукраїнських теренів – насамперед представники 
розумової праці. У першу чергу йшлося про тогочасну 
столицю республіки – Харків – та історичний центр 
України – Київ. Чекісти «виявили» осередки «УВО» й у 
колишній столиці УНР – м. Кам’янці-Подільському, 
зокрема у міських Інституті соціального виховання, 
Інституті птахівництва, Сільськогосподарському інституті 
й Інституті технічних культур, а також інших навчальних 
закладах та науково-дослідних установах Кам’янця. Так, 
25 грудня 1932 р. за ґратами опинився професор кам’янець-
подільських інституту птахівництва та 
сільськогосподарського інституту Олексій Степанович 
Мельник (1887–1937?) [325, с. 359].  

За тим же документом, обвинувачувався й Нестор 
Федорович Гаморак (1892–1937), земляк В. О. Гериновича й 
колега по викладанню у вищих навчальних закладах 
Кам’янця-Подільського. Колишній офіцер австрійської й 
галицької армій, у минулому завідувач прес-бюро 
Військового міністерства ЗУНР, згодом вузівський 
викладач й науковий співробітник Всеукраїнської Академії 
наук, звинувачувався у тому, що він мовляв: «1. Був одним з 
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керівників Кам’янець-Подільської групи УВО; 
2. Провадив роботу щодо насаджування повстанської 
периферії УВО й організації повстанських груп; 3. Залучав 
до наукової й викладацької роботи контрреволюційні 
українські шовіністичні елементи, в тому числі увістів; 
4. Підтримував систематичний зв’язок з 
контрреволюційними увістськими закордонними 
колами» [325, с. 134–135].  

Доцент Інституту технічних культур у м. Кам’янці-
Подільському Андрій Петрович Добуш, також уродженець 
Східної Галичини, обвинувачувався за цією ж «справою» у 
тому, що: «1. Був активним членом УВО, брав участь у 
нарадах Кам’янець-Подільської групи цієї організації; 
2. Виїжджаючи на село, провадив контрреволюційну 
агітацію й обробку окремих осіб для втягування їх у роботу 
організації […]». Колишній підстаршина царської армії й 
поручик гетьманської та Дієвої Армії УНР Олександр 
Павлович Кость, на час арешту прораб Волино-
Подільського геологорозвідувального управління, 
обвинувачувався у «контрреволюційних зв’язках» з 
керівником Кам’янець-Подільської УВО 
В. О. Гериновичем, створенні «контрреволюційних 
осередків» у низці населених пунктів Поділля, організації 
збройного антирадянського повстання на Кам’янеччині у 
квітні 1931 р. Аспірант Кам’янецької гідробіологічної 
станції Антін Андрійович Марцинюк, також галичанин, за 
інформацією ГПУ, був членом Кам’янецької організації 
УВО з 1923 р.; належав до керівництва регіонального 
осередку контрреволюційної організації, створював її 
повстанську периферію, брав участь у нарадах організації 
тощо [325, с. 136–137].  

Професор Кам’янець-Подільського 
сільськогосподарського інституту О. С. Мельник, той самий 
– один з перших ув’язнених у «справі УВО», 
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обвинувачувався у тому, що: «1. Був активним учасником 
Кам’янець-Подільської організації УВО з часу її 
виникнення; 2. До 1924 р. спрямовував свою діяльність на 
об’єднання контрреволюційних націоналістичних кадрів, 
створював осередки у місті й по селах; 3. З 1924 р. за 
директивою центру очолював осередок при 
сільськогосподарському інституті […]; 4. Був постійним 
учасником нарад Кам’янець-Подільської організації». 
Професору Кам’янець-Подільського інституту професійної 
освіти Івану Антоновичу Любарському інкримінувалося 
наступне: «1. Належав до Кам’янець-Подільської організації 
УВО з 1926 р.; 2. Проводив контрреволюційну роботу щодо 
втягування націоналістичних елементів до Кам’янець-
Подільського науково-технічного товариства; 3. Брав участь 
у низці нарад організації, де обговорювалися практичні 
питання контрреволюційної роботи; 4. Підтримував 
безпосередній зв’язок з закордонною УВО […]» [325, 
с. 137–138].  

Під арешти у сфабрикованій «справі» «УВО» 
потрапляли й ті представники наукової, мистецької та 
культурно-освітньої інтелігенції УСРР, які від кількох років 
працювали в інших регіонах республіки, але свого часу 
власною біографією й працею були щільно пов’язані з 
Поділлям, насамперед його міськими осередками освітньо-
культурного життя. Одним з них був колишній завідувач 
наросвіти Кам’янеччини Василь Пилипович Гоца (1885–
1937) [216; 351].  

Народився В. П. Гоца 8 березня 1885 р. у с. Озерна на 
Тернопільщині (нині – Зборівського району Тернопільської 
обл.) у незаможній селянській родині. У десятирічному віці 
утік з батьківської хати, службою та приватними уроками 
заробляючи на життя й подальше навчання. 1905 р. 
закінчив гімназію у Тернополі, 1910 р. – філософічний 
факультет Львівського університету. З 1902 р. належав до 
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Української радикальної партії Східної Галичини, брав 
активну участь в організації аграрних страйків, 
«студентських розрухів» та ін. Двічі був ув’язнений, 
відбувши 4 місяці тюрми. Як учасник протидержавних 
виступів втратив можливість поступити на державну 
службу. Відтак упродовж 1910–1914 р. В. Гоца поєднував 
працю директора Народного дому у м. Белзі на 
Тернопільщині й викладача української приватної гімназії 
у цьому ж місті [17, арк. 5].  

З початком Першої світової війни його покликали до 
австро-угорського війська. 26 серпня 1914 р. він потрапив 
до російського полону й утримувався у різних таборах 
Сибіру. Революційні події у Росії сприяли подальшій 
радикалізації колишнього члена Української радикальної 
партії – аж до лівого екстремізму – російського 
більшовизму з його вітчизняним підвидом – українським 
націонал-комунізмом. Як член Іноземної секції РКП(б) 
В. Гоца брав участь у військових діях на Уральському та 
Сибірському фронтах, 1920 р. політпрацівником 
політвідділу ХIV армії РСЧА – у польсько-радянській 
війні [17, арк. 5 зв.].  

Після завершення бойових дій Василя Пилиповича 
прикріпили до Подільського губкому КП(б)У й призначили 
завідувачем Ямпільської повітової наросвіти. На цій посаді 
він пробув до 20 лютого 1923 р., коли розформувався повіт. 
З 1 березня 1923 р. В. Гоца був переведений до 
м. Кам’янця-Подільського, обійнявши посаду старшого 
інспектора округового відділу народної освіти 
Кам’янеччини. Енергійний керівник округової наросвіти 
чимало зробив для втілення у життя на підлеглій йому 
території урядової політики «українізації». Палкий 
шанувальник української пісні й хорового співу, він 
створив у місті Співоче товариство ім. Леонтовича та 
великий (320 співаків) хор при ньому, яким власноручно 
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диригував; доклав рук й до пожвавлення роботи 
місцевого драматичного гуртка. Енергійні «українізаційні» 
заходи Василя Пилиповича сподобалися далеко не всім з 
місцевої партноменклатури та зайшлого російського 
елементу.  

5 лютого 1927 р. керівник Кам’янецької наросвіти 
адресував листа заступникові наркома освіти УСРР 
А. Т. Приходьку: «Дорогий Товаришу Приходько! Ви 
пам’ятаєте, я просив Вас о переводі з Камянця. Цим листом 
я знова осмілююсь нагадати Вам про це. Я вже до того 
замучився в Камянці, що дальше моє перебування грозить 
мені до решти лишитися без нервів. Зі мною подібні історії, 
як з т. Самутіним в Винниці, з тою тільки ріжницею, що я 
не зі сторони свого апарату маю клопіт, а з Профспілками. 
На кождім кроці цькування, підтасовки, інсінуації. Я роботу 
вмію ставити і за Камянеччину я не повстидаюся. Про це 
Вам можуть всі в апараті НКО […] докладно сказати.  

Хочу переїхати в яку небудь округу бувшої Київщини 
(кромі Бердичева) або Полтавщини. Буду працювати так, 
що Ви не пошкодуєте, що перевели. З тов[ариською] 
пошаною і вітанням В. Гоца» [17, арк. 7–7 зв.].  

23 березня 1927 р. В. Гоцу перевели до м. Кременчука 
на аналогічну посаду старшого інспектора округового 
відділу народної освіти. Наступного року ротація 
наркомосівських кадрів привела Василя Пилиповича у 
крісло директора Житомирського (Волинського) інституту 
народної освіти (згодом Інституту соціального виховання), 
який він очолював аж до власного арешту у «справі» 
«УВО» 3 серпня 1933 р.  

Очевидно, що перманентні репресії тоталітарного 
режиму 1920-х – початку 1930-х років знекровлювали 
професорсько-викладацький корпус вищої і середньої 
спеціальної школи міст Поділля, для якої й без того 
упродовж першого десятиріччя більшовицького 
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владарювання прикметним був постійний кадровий 
дефіцит.  

Меморандум 1934 р. щодо стану й перспектив 
господарсько-культурного розвитку м. Кам’янця-
Подільського, саме напередодні виокремлення у складі 
Вінницької обл. 4 травня 1935 р. Кам’янець-Подільської 
округи (й за три роки до утворення однойменної області – 
22 вересня 1937 р.), лише констатував сумний стан справ не 
лише з комунальним господарством колишньої столиці 
Поділля, а й відчутний дефіцит у ньому фахових 
професорсько-викладацьких кадрів: «Місто Кам’янець має 
велетенський фонд зелених насаджень, садів і парків […]. 
Усі вони являють собою «мерзость запустения» – у центрі 
міста, у садах і парках пасуться корови, свині. У місті 
відсутній будь-який елементарний порядок» [46, арк. 58–
59]. Серед найнагальніших завдань висувалися два 
стратегічних – «встановлення елементарного порядку у 
місті» й «зміцнення Кам’янця кадрами високих кваліфікацій 
по лінії культури (професорський склад вузів)». 
Налагодження й нормалізацію роботи вищих навчальних 
закладів і технікумів міста планувалося здійснити, по-
перше, шляхом отримання принаймні мінімальної кількості 
кваліфікованої професури, особливо партійної, з соціально-
економічних дисциплін, а також з математики, фізики, хімії, 
якої (професури) немає «не лише у Кам’янці, а й в 
обласному центрі» – Вінниці. Автори доповідної записки 
чудово усвідомлювали, що «без допомоги ЦК по цій частині 
нам не обійтися». Другий стратегічний напрям вбачався у 
терміновому впорядкуванні матеріально-побутових умов 
студентства [46, арк. 59–60].  

Хоча автори меморандуму безпосередньо не зазначали, 
що перманентні репресії постійно знекровлювали 
нечисленний професорсько-викладацький склад навчальних 
закладів міста, одначе конкретизація потреб кожного 
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конкретного навчальному закладу несамохіть 
нахтовхувала на такий висновок.  

Наприклад, коли йшлося про Кам’янець-Подільський 
педінститут, то зауважувалося: «Педагогічний не 
забезпечений висококваліфікованими кадрами – 
керівниками кафедр. З 33 викладачів Інституту є лише один 
професор (фізики Бернацький – кандидат партії)». Відтак 
для забезпечення основних кафедр інституту 
кваліфікованими викладачами потрібні були професори 
історії, біології, хімії, математики. Водночас вимагалася 
негайна заміна таких викладачів, які «мали зв’язки з 
членами контрреволюційної організації УВО (Любарський, 
Геринович)», а саме: 1) Хамарлюк Я. Д. – позапартійний 
керівник кафедри біології; 2) Зарубайло – викладач 
педагогіки; 3) Сберезюк – викладач фізики; 4) Кузьмін – 
викладач хімії, син крупного купця [46, арк. 79]. Окрім того, 
потрібна була заміна через «низьку кваліфікацію» 
викладача політекономії Тирона, воєнрука Гоголя, 
завідувача навчальною частиною інституту Павлюченка, 
неспроможного, попри членство у компартії з 1919 р., 
забезпечувати керівницво педагогічним процесом. 
Водночас вищий навчальний заклад потребував («для 
зміцнення кадрами») ще шістьох професорів – діамату, 
історії, біології, математики, хімії й політекономії [46, 
арк. 80].  

Аналогічною була картина у Кам’янець-Подільському 
зоотехнічному інституті, який потребував заміни 
педагогічного складу: викладача політекономії Сєрікова, 
члена партії з 1920 р. – «освіта комвуз, кваліфікація 
низька»; викладача історії Гнезлинського, члена партії з 
1919 р. – «кваліфікація низька». Незадовільною була й 
кваліфікація доцента Дереновського, який викладав 
аналітичну хімію.  
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Заміни інших викладачів інституту вимагала їхня 
незадовільна політична атестація (про професійні якості не 
йшлося). Так, наприклад професор органічної хімії 
Д. П. Красников «мав тісний зв’язок з членами 
контрреволюційної організації УВО», арештовувався ГПУ у 
1933 р.; доцент спеціальної зоотехніки Демкевич також 
«мав тісний зв’язок з контрреволюційною організацією 
УВО», арештовувався органами ГПУ того ж 1933 р. Доцент 
Филипенко, який викладав технологію харчування худоби, 
не лише був «антирадянськи налаштований», а й мав (через 
це?) «низьку кваліфікацію». Окрім заміни вищезгаданих 
викладачів, додатково потрібний був доцент за 
спеціальністю зоологія.  

Аналогічна картина з професорсько-викладацьким 
складом вимальовувалася й у Кам’янець-Подільському 
силікатному інституті [46, арк. 80–81]…  

Таким чином, вітчизняна інтелігенція міст 
Подільського прикордоння була упродовж 1920–1930-х 
років об’єктом пильної уваги й репресивних дій чекістсько-
енкаведистських структур УСРР. В епіцентрі цієї 
перманентної нав’язливої «уваги» республіканських і 
місцевих чекістів перебували регіональні лідери культурно-
освітньої, наукової, історико-краєзнавчої й музейницької 
діяльності – виразні та яскраві носії національної 
ідентичності, заохочувані принаймні упродовж 1920-х років 
до активної діяльності офіційно-урядовою політикою 
«українізації». Вивчення цієї теми у новітній вітчизняній 
історіографії було започатковано публікацією 1991 р. 
синтетичної праці за редакцією акад. П. Т. Тронька 
«Репресоване краєзнавство: 20–30-і роки» [320]. У сучасних 
умовах проблеми історії музейництва в Україні за доби 
тоталітарного режиму 1920–1930-х рр., зокрема долі 
відомих представників музейної справи у 
загальноукраїнському форматі, більшовицькі «ліквідаційні 
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класифікації» тощо плідно вивчають 
проф. Л. В. Баженов [186–187], д-р іст. наук 
С. І. Білокінь [190–193], доц. С. Д. Гальчак [213–215] та 
низка інших дослідників.  

У наявній історичній літературі вже достатньою мірою 
висвітлена доля старої інтелігенції, яку у 20-30-х рр. влада 
огульно зарахувала в розряд «буржуазної» і прирекла на 
жалюгідне існування або еміграцію. «Соціалістичне 
перевиховання» її звелося до жорстких репресивних 
заходів. Ті, що зуміли вижити, змушені були приймати нові 
«правила гри» і змиритися з тим, що реалізувати свій 
потенціал вони зможуть лише у вузьких рамках «класового 
підходу» й постійних компромісів із власною совістю. 
Зрештою більшість з них переконалася, що навіть за цих 
умов вони приречені. Спробуємо проаналізувати це на 
прикладі долі двох яскравих представників місцевої еліти – 
Г. В. Брілінга та В. О. Гериновича.  

Одним з відомих представників регіональної 
інтелектуальної еліти, який зазнав жорстоких випробувань у 
роки репресій тоталітарного більшовицького режиму, був 
Густав Вольдемарович Брілінг (1867–1941) – засновник 
Вінницького краєзнавчого музею, етнограф, збирач й 
охоронець пам’яток історії та культури. Лише останніми 
роками зусиллями науковців його ім’я відвойоване у 
мороку свідомо-примусового забуття [253; 266].  

Г. В. Брілінг народився у Мінській губ. у родині 
обрусілих німців. Закінчив правничий факультет 
Університету св. Володимира у Києві (1893), одночасно, як 
вільний слухач, відвідував Київську малювальну школу 
М. І. Мурашка, виявивши неабиякі здібності. За деякими 
відомостями, був причетний до робіт з розпису 
Володимирського собору під керівництвом уславлених 
майстрів пензля В. М. Васнєцова й М. В. Нестерова [266, 
с. 192]. На Поділлі оселився з 1907 р., замешкавши у 
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Вінниці. Тут з 1909 р. він працював слідчим суддею та 
почесним мировим суддєю, одночасно викладаючи основи 
права у реальному училищі.  

У Вінниці дістало подальшого розвитку захоплення 
Г. В. Брілінга вивченням й колекціонуванням мистецьких 
витворів, чому сприяла наявність у місті товариства 
збирачів старожитностей та антикваріату, з якими 
новоприбулий правник швидко налагодив контакти. 
Переведення у 1914 р. на роботу до Лубенського окружного 
суду на Полтавщині, де Брілінг працював до 1919 р., істотно 
не вплинуло на головну справу його життя – тут він 
продовжував активно збирати зразки народної творчості, 
укомплектувавши поважну збірку килимів, плахт, 
рушників, що їх згодом перевіз знову ж таки до Вінниці.  

Революційні події лютого – березня 1917 р. 
започаткували добу Визвольних змагань України, а з нею 
прийшло й могутнє піднесення культурно-просвітницької 
роботи. У її загальному річищі постала й ініціатива 
вінницької громадськості щодо створення у місті власного 
музею з первісною назвою – Вінницький народний музей 
(згодом Вінницький історико-побутовий музей), головними 
реалізаторами якої у квітні – червні 1919 р. виступили 
Г. В. Брілінг та В. О. Коренєв.  

Отримуючи мізерну платню, Г. В. Брілінг фактично за 
власні кошти об’їздив усе Поділля, збираючи експонати для 
музею. У 1926–1927 рр. у Вінницькому історико-
побутовому музеї нараховувалося 2 000 археологічних 
пам’яток, 3 426 етнографічних експонатів, 652 твори 
образотворчого мистецтва, понад 100 одиниць зразків 
старовинних меблів, близько тисячі старовинних книг та 
рукописів [265, с. 17].  

У 1928 р. директор музею розробив п’ятирічний план 
роботи щодо охорони пам’яток. Ним передбачалася 
організація серії експедицій по збиранню етнографічних 
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матеріалів Подільського краю, проведення спільних 
наукових розкопок з Всеукраїнським археологічним 
комітетом при ВУАН, обстеження церковного майна, облік 
історичних пам’яток округи (споруд, фортець, городищ, 
валів, надгробків), фотофіксація «характерних старих 
будівель по містечках Вінничини», вивчення творчості 
місцевого художника Яна (Івана) Засідателя (р. н. невід. – 
1893), видання ілюстрованих альбомів подільських писанок, 
вишивок й килимів, інші заходи щодо вивчення, збереження 
й популяризації історико-культурних надбань регіону [80, 
арк. 1; 266, с. 196].  

Однако широко закроєним планам наукової роботи не 
судилося бути реалізованими. Вже наступного року в 
Україні почав розкручуватися маховик сталінських 
репресій. Процес «Спілки визволення України» за 
сфабрикованими обвинуваченнями у «контрреволюційній 
змові» завдав тисячних втрат національній інтелектуально-
мистецькій еліті – науковцям, письменикам, поетам, 
освітній інтелігенції. Синхронно розгорнулася шалена 
кампанія щодо форсованого впровадження в усі сфери 
суспільного життя так званої «марксистської методології», 
реальною метою якої було накинення суспільству 
сталінської примітивно-соціологічної концепції/схеми 
суспільного розвитку. У музеях процес цей відбувався 
особливо активно, супроводжуючись боротьбою проти 
«речового фетишизму» й «захисників старого мотлоху», 
«гробокопателів», як тоді агітпропівська пропаганда 
зневажливо охрестила дослідників й хранителів старовини.  

У цей час прізвище Брілінга почало фігурувати у 
поєднанні з епітетами «ідейно неправильний», «класово 
чужий», «ворожий». Невдовзі його перевели на посаду 
наукового співробітника, усунувши від завідування музеєм. 
Цькування далі тривало. У 1933 р. Густава Вольдемаровича 
обвинуватили у «шкідництві» через несвоєчасне виконання 
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планового завдання по розробці чергової кон’юнктурної 
«паперової» експозиції, чого він принципово не 
визнавав [80, арк. 3]. Це була лише прелюдія до відвертої 
розправи.  

4 грудня 1933 р. Вінницька обласна прокуратура, 
розглянувши відповідне сфабриковане подання місцевого 
ГПУ щодо приналежності Г. В. Брілінга до міфічної 
«Української військової організації» (УВО), санкціонувала 
його арешт та утримання під вартою. 9 грудня ученого-
краєзнавця затримали. Під час обшуку з помешкання 66-
річного музейника вилучили пару старих військових 
тесаків, приватну кореспонденцію та фотокартки. Протокол 
трусу зафіксував як речовий доказ й знайдений на горищі 
портфель з листуванням О. Андреєва – давнього приятеля і 
колеги господаря по музейній роботі, якого ще раніше 
засудили й вислали з Вінниці. З аналогічною метою 
долучили до «справи» й старовинні крем’яні мушкети з 
музейних фондів, які, на думку слідчих, мали засвідчувати 
чи то про підготовку збройного повстання, чи то 
терористичного акту проти керівників партії та уряду – 
центрального, республіканського або обласного рівня [266, 
с. 196] …  

Затриманий, після ознайомлення з матеріалами 
«слідства», категорично відкинув інкриміновані йому 
«злочини» – включно з підготовкою збройного повстання та 
проведенням «шпигунсько-диверсійної розвідувальної 
роботи». Лише через місяць після перебування у 
Вінницькому бупрі енкаведистам вдалося вирвати його 
перше та єдине «объяснение». Можливо, ця поступка 
пояснювалася важким фізичним і моральним станом 
літнього ув’язненого, хоча вірогіднішою виглядає інша 
версія – «слідство» звично погрожувало «застосувати 
санкції» щодо його рідних і близьких у разі подальшої 
непоступливості бранця.  
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У своєму «Поясненні» досвідчений правник 
наголошував, що у його випадку наявна «суддівська 
помилка або наговір з боку людей, які втратили сором і 
совість». У боротьбі з брехнею, зауважував Г. В. Брілінг, і 
найпорядніша людина «може виявитися безсилою». 
Примушений частково визнати свою «провину» й існування 
«контрреволюційного гуртка», в’язень так побудував власні 
покази, що не заплямував жодного знайомого вінничанина й 
не дав можливості енкаведистам знайти у свідченнях 
якихось зачіпок, щоб вели до інших осіб – за відомим 
«принципом доміно». Насамкінець краєзнавець з гіркотою 
зазначив: «Я залишався на роботі в музеї до дня мого 
арешту. Музей Вінницький створив своїми руками, 
помічників у мене не було. Результатом своєї роботи 
пишаюся: Вінницькому музею зможуть заздрити багато 
центральних музеїв. Про цю мою роботу все місто знає. 
Сотні тисяч слухачів пропустив я через цю школу культури. 
Про це досить! Осиротіло моє дітище!» [266, с. 197]  

За браком достатніх доказів та наявності лише хисткого 
й невиразного «зізнання» ув’язненого, Вінницьке ГПУ не 
спромоглося притягти його до групової «справи» так званої 
«УВО» в УСРР. Зазнала фіаско й спроба підключити 
Г. В. Брілінга у лютому 1934 р. до нової «справи» – 
«жупанів-археологів». Відтак лише 5 квітня 1934 р. 
поважного ученого звільнили з-під варти внаслідок 
припинення «справи» щодо нього «за браком даних».  

Про повернення до музейної роботи вже не йшлося. 
Родина зазнавала перманентної матеріальної скрути. А 
1940 р. Густава Вольдемаровича заарештували вдруге. 
Сексоти НКВД доповіли про його мемуари, де йшлося не 
лише про заснування й діяльність Вінницького музею, а й 
брутальну колективізацію, викривлення юридичних норм, 
вульгарний підхід до проблем народної освіти та інші 
«болячки» підрадянської дійсності 1920–1930-х років. П’ять 
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років таборів суворого режиму вочевидь були надмірним 
вироком для 73-річного ученого. За деякими 
повідомленнями, він помер під час евакуації «зі 
Старобільського табору кудись на північ». Г. В. Брілінга 
посмертно реабілітовано 28 серпня 1988 р. ухвалою 
Верховного Суду УРСР [253, с. 733–734].  

Яскравим представником науково-інтелектуальної 
еліти Поділля 1920-х років був Володимир Олександрович 
Геринович (1883–1949) – уродженець Східної Галичини 
(теперішньої Львівщини), випускник географічного 
факультету Львівського університету [245; 186, с. 91–93; 
244; 301]. Ветеран Першої світової війни у лавах австро-
угорського війська, він згодом у складі Української 
Галицької армії захищав державність Західноукраїнської 
Народної Республіки у збройній боротьбі з поляками, був 
референтом з питань народної освіти Президента ЗУНР 
Є. Петрушевича [276, с. 120, 157]. 17 липня 1919 р. 
В. О. Геринович разом з військом, урядовцями й 
цивільними біженцями з теренів ЗУНР прибув до 
м. Кам’янця-Подільського – тодішнього осідку Директорії 
Української Народної Республіки [276, с. 385]. У цей час 
ректор Кам’янець-Подільського державного українського 
університету проф. І. І. Огієнко (водночас міністр народної 
освіти УНР) запросив на роботу до університету низку 
відомих вітчизняних професорів. Через військові дії чимало 
з них так і не дісталися до свого нового місця праці й багато 
кафедр новопосталого університету так і залишалися 
незаміщеними.  

Відтак, за умов гострого професорсько-викладацького 
кадрового дефіциту, наприкінці липня 1919 р. 
В. О. Гериновича затвердили приват-доцентом кафедри 
географії Кам’янець-Подільського держуніверситету, яка 
забезпечувала навчальний процес на природничому відділі 
фізико-математичного факультету. Довелося звикати до 
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нового місця праці, пристосовуватися до його 
специфічних порядків: робота у новопосталому 
навчальному закладі попервах провадилася без загального 
плану, кожен професор і приват-доцент діяв на власний 
розсуд, ректор же здебільшого займався 
позауніверситетськими справами. Незвичними для 
новоприбулих викладачів були обшуки, арешти, реквізиції, 
втручання у внутрішнє життя університету військової влади 
Директорії УНР. Упродовж нетривалого часу Володимир 
Олександрович розробив й розмножив в університетській 
друкарні лекції з курсу фізичної географії, видав двотомну 
працю з географії Східної Європи, розвідки з основ 
географії, фізичної географії тощо [217–218].  

Після дворазових нетривалих спроб опанувати містом 
(15 квітня – 15 червня 1919 р. й 11 липня – 28 вересня 
1920 р.) внаслідок поразки Українських визвольних змагань 
у м. Кам’янці-Подільському на початку 1920-х років, 
здавалось би, вже назавжди запанували російські 
більшовики.  

В. О. Геринович до 1931 р. був майже нерозлучний з 
Інститутом народної освіти у м. Кам’янці-Подільському, 
переживав з ним й відрадні, й драматичні моменти. Був, 
зокрема, свідком проведення «чистки» професорсько-
викладацького складу від «класово ворожих, 
націоналістичних елементів». Ще напередодні цього заходу, 
у 1921–1922 рр. навчальний заклад добровільно залишила 
група висококваліфікованих викладачів (С. Ф. Русова, 
Косинський, Орлов, один з братів Герасименків, Кравцов, 
Безбородько), що нелегально перетнули радянсько-
румунський кордон. Вирішальним чином на це рішення 
вплинуло драматичне матеріальне становище 
професорсько-викладацького складу Кам’янець-
Подільського ІНО, примусова фізична праця на 
університетському полі (навесні 1921 р. ревком виділив 
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інституту у тимчасове користування 30 десятин землі, 
реманент, посівний матеріал задля забезпечення викладачів 
їхніми власними силами хлібом) й організація у зв’язку з 
цим занять у вечірні години. Результатом «чистки» стало 
звільнення з інституту професорів й доцентів: 
Сташевського, Драй-Хмари, Клименка, Грінченка, 
Федорова. Біографія ж Володимира Олександровича, його 
викладацька й громадська діяльність, принаймні у той час, 
нарікань не викликали – навпаки, він отримав від влади 
своєрідний мандат довіри – став професором, обіймав 
посади декана на факультетах професійної освіти, 
соціального виховання, врешті у 1923–1928 рр. був 
ректором ІНО [186, с. 91].  

Велике адміністративно-організаційне навантаження, 
викладацькі обов’язки спочатку не перешкоджали 
В. О. Гериновичу займатися улюбленою справою – 
краєзнавством, до якої він прилучився у попередні роки. 
Так, у 1919 р. у місті діяли товариство й комісія по охороні 
пам’яток старовини, 1920 р. постав комітет охорони 
пам’яток старовини, мистецтва і природи (Комподкост). 
Крім організаційно-практичної роботи у галузі 
краєзнавства, він систематично провадив краєзнавчі 
дослідження. Як член Наукового товариства при 
університеті (згодом ІНО), Володимир Олександрович 
упродовж 1920–1922 рр. значну увагу приділяв питанням 
географії та етнографії Кам’янеччини. Наприкінці 1922 р. 
він увійшов до складу новоутвореної науково-дослідної 
кафедри, яка замінила товариство. Кафедра згуртувала 
кращі наукові сили задля вивчення природи, господарства, 
історії та культури Поділля. При ній функціонував семінар з 
загальної методології й краєзнавства, покликаний 
допомогти становленню молодих педагогічних кадрів. 
В. О. Геринович часто виступав перед колегами з 
науковими доповідями, наприклад: «Принципи 
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районування. Завдання і методи краєзнавчої роботи»; 
«Причини морфології Поділля. Підсумки дослідження 
подільських сіл», що ними заявив про себе як здібний і 
самовідданий дослідник рідного краю. У 1921–1923 рр. 
вийшли друком праці ученого, присвячені економічній 
географії України, питанням географії Подільського регіону 
та ін. [245, с. 179]  

Кафедра, через об’єктивні обставини, не могла стати 
центром згуртування краєзнавців округи. Відтак у червні 
1925 р. було створено Кам’янець-Подільське Наукове 
краєзнавче товариство при ВУАН. Його головою став 
В. О. Геринович. Товариство налагодило контакти з 
академічними установами, зокрема Інститутом матеріальної 
культури, організувало за участю київських археологів та 
етнографів експедиції до сільської місцевості для збирання 
історико-краєзнавчого матеріалу. Володимир 
Олександрович докладав зусиль для популяризації історії 
давнього Кам’янця. Очолюваний ним Краєзнавчий комітет 
надрукував 1928 р. дві його праці для туристів, що в них 
містилися перелік й короткий опис історико-архітектурних 
пам’яток міста, його історії, а також відомості щодо інших 
населених пунктів регіону. Велика увага у цих виданнях 
приділялася Кам’янець-Подільській фортеці [186, с. 91–92].  

До 10-річчя більшовицького перевороту у Петрограді 
В. О. Геринович опублікував нариси з історії Кам’янець-
Подільського ІНО, де чимало уваги присвятив основним 
періодам становлення й розвитку цього подільського вузу, 
умовам праці професорсько-викладацького складу тощо. Ця 
розвідка й до цього часу єдина, що систематизувала значний 
матеріал про вищий педагогічний навчальний заклад у 
1918–1927 рр. [219] Ім’я В. О. Гериновича було широко 
відомим далеко за межами Подільського регіону. Зокрема, 
упродовж 1–12 червня 1926 р. професор у складі радянської 
делегації був учасником Всеслов’янського конгресу 
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географів і етнографів, який проходив у Польщі. 3 жовтня 
1926 р. кам’янецький ректор брав участь у ювілейних 
урочистостях у Києві з нагоди 60-річчя лідера вітчизняної 
історіографії акад. М. С. Грушевського, виступав на них з 
привітальною промовою [163, с. 20–23].  

Повернувшись з-за кордону, він продовжував науково-
організаційну діяльність. Одначе після двох відвідин 
столичного Харкова (лютий, травень – червень 1928 р.), 
коли директор Українського науково-дослідного інституту 
географії та картографії проф. С. Л. Рудницький 
запропонував кам’янецькому ректору посаду завідувача 
кафедри антропогеографії в очолюваному ним НДІ, у 
вересні 1928 р. В. О. Геринович передав ректорські 
повноваження проф. В. А. Кондрацькому й з 1 жовтня 
приступив до нових посадових обов’язків. Одначе взаємини 
з земляком-директором майже одразу не склалися, а набули 
форми гострого міжособистого конфлікту [322, с. 124]. Як 
згадував згодом Володимир Олександрович, після 
повернення з відрядження до Ленінграду (січень – лютий 
1929 р.) у нього «виникла сутичка з Рудницьким» [244, 
с. 132].  

Довелося повертатися до Кам’янця-Подільського вже 
на рядову професорську посаду. Тим не менше тривала 
активна науково-організаційна, історико-краєзнавча та 
природодослідницька діяльність ученого. 21 червня 1930 р. 
він доповідав на засідання Президії ВРНГ України в 
обговоренні питання про природні багатства Кам’янеччини. 
Вдруге аналогічна доповідь була виголошена ним в 
економічному відділі ВРНГ у лютому 1931 р. Одначе 
становище В. О. Гериновича у Кам’янець-Подільському 
інституті соціального виховання (назва закладу з осені 
1931 р.) ускладнилося – НКО не затвердив у ньому кафедри 
географії та геології, відтак колишній ректор став лише 

168



позаштатним професором й змушений був шукати собі 
іншого місця праці... [244, с. 133–134]  

Після того, як В. О. Геринович 1932 р. перебрався до 
престижної тоді Москви й працював професором 
Московського геолого-розвідувального інституту 
ім. Ордженікідзе, він несподівано для себе 12 грудня 1932 р. 
(під час відвідин України) був затриманий співробітниками 
секретно-політичного відділу ГПУ УСРР [245, с. 180–181]. 
Щоправда, несподіванкою арешт був лише для нього 
самого. Для республіканських енкаведистів це було 
частиною спланованої заздалегідь «акції» – Володимира 
Олександровича «призначили» на роль керівника «УВО» на 
Кам’янеччині.  

В «Обвинувальному висновку у справі 
контрреволюційної «Української військової організації» 
(«УВО»)» (20 жовтня 1933 р.) В. О. Гериновичу 
інкримінувалося наступне: «1. З 1919 р. був одним з 
активних членів Кам’янець-Подільської контрреволюційної 
організації, провадив роботу щодо згуртування українських 
контрреволюційних сил на Кам’янеччині й згодом став 
керівником Кам’янець-Подільської УВО; 2. Перебуваючи 
1926 р. на науковому з’їзді у Польщі, був завербований 
польською розвідкою, якій згодом повідомляв шпигунські 
відомості й за завданнями якої провадив організаційну 
повстанську роботу у прикордонній смузі; 3. Підготував 
збройне повстання, що відбулося навесні 1931 р. у 
Дунаєвецькому районі на Кам’янеччині; 4. Був зв’язаний з 
німецьким консулом у Києві й передав консульству низку 
шпигунських відомостей щодо стану України» [149, с. 121–
139].  

Звертає на себе увагу, що левову частку «злочинів», 
котрі закидалися ученому, становили, мовляв, його 
«контрреволюційні дії» за кам’янецької доби його біографії.  
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Недовіра радянської влади до представників 
інтелектуальної еліти калічила не лише їхні особисті долі – 
зазнали занепаду цілі галузі гуманітарних наук, які 
вважалися небезпечними з точки зору ймовірного впливу на 
суспільну свідомість. Однією з «репресованих» галузей 
історичного знання виявилося краєзнавство, яке традиційно 
мало в Україні великий виховний потенціал.  

 
4.2. Нищення системи краєзнавчих та історико-

регіональних досліджень  
 

Системні репресії більшовицького режиму проти 
української інтелігенції, в тому числі й представників 
інтелектуальної еліти Поділля, традиційно пов’язуються зі 
«справою» так званої «Спілки визволення України» 1929–
1930 рр., коли за ґрати потрапили сотні представників 
вітчизняної інтелігенції, що з них значна частина була 
засуджена до різних термінів ув’язнення, вислана з України 
або ж позбавлена праці за фахом, принаймні у себе на 
Батьківщині. Сучасні дослідники оцінюють кількість тих, 
хто був заарештований, знищений або засланий під час та 
невдовзі після «центрального» процесу «СВУ» цифрою від 
700 – 800 – до 5-ти тис. й навіть понад 30 тис. осіб [255, 
с. 54; 310, с. 405].  

Серед 45 осіб, яким «пощастило» потрапити до «ядра» 
сфабрикованої «справи» «Спілки визволення України», був 
і відомий поділлєзнавець, дослідник регіональної історії 
рідного краю, завідувач Вінницької філії Всенародної 
бібліотеки України при ВУАН Валентин Дмитрович 
Отамановський (1893–1965), засновник 1924 р. Кабінету 
виучування Поділля, який став головним центром 
краєзнавчих досліджень на Вінничині (до 1929 р. 
надруковано 30 видань з різних галузей краєзнавства). З 
Кабінетом виучування Поділля співробітничало понад 
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50 наукових інституцій Західної Європи, Америки, 
Близького Сходу й понад 180 установ УСРР та інших 
республік, українознавчі центри Галичини, Закарпаття, 
Кубані. В. Д. Отамановський брав активну участь у роботі 
Комісії по вивченню західньо-руського і українського права 
при ВУАН під керівництвом акад. М. П. Василенка та 
Науково-дослідної кафедри історії України, що її очолював 
акад. М. С. Грушевський [214, с. 136].  

В. Д. Отамановський був учасником Першої 
Всеукраїнської краєзнавчої конференції (м. Харків, 
29 травня – 3 червня 1925 р.), яка започаткувала 
систематичну краєзнавчу роботу у республіці. Погляди 
ученого на розвиток краєзнавства найповніше відображені у 
його програмній розвідці «Краєзнавство на Поділлі, 
найближчі його завдання та потреби й роля краєзнавчої 
праці Кабінета виучування Поділля», надрукованій у 
Вінниці 1926 р. Накреслюючи першочергові заходи у 
вивченні історії та природи Поділля, учений наголошував 
велике значення краєзнавства у суспільному житті, 
розглядаючи його як необхідну умову будь-якої діяльності у 
регіоні [267, с. 136].  

Діяльність Кабінету виучування Поділля отримала 
високу оцінку наукової громадськості. Влітку 1929 р. 
Президія ВУАН ухвалила перетворити Кабінет на державну 
установу й просити виділити йому на 1929/30 р. 
асигнування на дослідну роботу у розмірі 10 тис. руб. 
Одночасно В. Д. Отамановському запропонували розробити 
план організації аналогічних кабінетів у Житомирі, Полтаві 
та Донбасі. Одначе реалізувати ці масштабні задуми 
Валентину Дмитровичу вже не вдалося – за сценарієм ГПУ 
йому відводилася роль організатора й керівника Вінницької 
філії міфічної «СВУ».  

26 серпня 1929 р. вченого заарештували разом з братом 
Михайлом. На допиті 10 вересня він заявив у відповідь на 
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абсурдні закиди «слідства»: «Ознайомившись з 
обвинуваченням […], я вважаю за необхідне додати:  

Активна боротьба по поваленню існуючого на Україні 
ладу та участь в контрреволюційних організаціях, – але є це 
те саме невиразне обвинувачення, що мені ставили 2 тижні 
тому й супроти якого неможлива ніяка оборона […]. Тому 
категорично заявляю востаннє, що ніколи не збирався 
скидати український уряд нашой СРР, ніколи не належав до 
контрреволюційних організацій, та й сама така діяльність 
мені не властива. Я є культурник й дослідник від природи, а 
тому просто абсурдно ставити мені таке 
звинувачення» [267, с. 138].  

Одначе після застосування до ув’язненого усього 
арсеналу енкаведистських методів «приборкання 
непокірних», 10 січня 1930 р. Валентин Дмитрович написав 
самообмовне «Моє каяття», що у ньому «визнав» власну 
причетність до «СВУ» й «провини» перед більшовицькою 
адміністрацією в Україні. Далі були участь у прилюдному 
процесі «Спілки визволення України», вирок – п’ять років 
позбавлення волі у таборах, заслання до Татарії до 1944 р.; 
кандидатська дисертація «Вінниця, як тип українського 
міста Південного Побужжя. ХIV – ХVI ст.» (Московський 
університет, 1946); докторська – «Міста Правобережної 
України під владою шляхетської Польщі від середини ХVII 
до кінця ХVIII ст.» (Саратовський університет, 1955). В 
Україну повернувся лише 1958 р. [с. 15, 87, 174–175, 247, 
344, 352, 372, 399, 402, 406, 419, 426; 267, с. 138–140; 214, 
с. 136–137; 212, с. 718–723] …  

Аналогічних ударів долі зазнав й відомий археолог, 
історик, етнограф і музеєзнавець Юхим Йосипович 
Сіцінський (1859–1937), який проводив величезну 
дослідницьку роботу з історії Поділля. У його науковій 
спадщині нараховується понад 180 опублікованих праць. Це 
монографії, статті, нариси з історичного краєзнавства 
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Поділля. Вчений-краєзнавець провадив й велику науково-
організаційну та громадську роботу [207]. Після поразки 
Українських визвольних змагань й опанування регіону 
російськими більшовиками Ю. Й. Сіцінський, зрікшись 
духовного сану, зосередився винятково на науково-
викладацькій діяльності. Його історико-краєзнавчі праці 
1920–1930-х років, викладання у навчальних закладах 
Поділля, численні виступи перед культурно-освітньою 
інтелігенцією про історію краю зробили ім’я ученого добре 
відомим серед громадськості.  

Але у 1929–1930 рр., позначених масовими арештами 
представників вітчизняної інтелектуальної еліти у зв’язку з 
фабрикуванням «справи» так званої «Спілки визволення 
України», хвиля терору захопила й Юхима Йосиповича. Він 
був ув’язнений разом з іншими викладачами Кам’янець-
Подільського інституту народної освіти, але через деякий 
час звільнений. Причини арешту для сім’ї залишилися 
невідомими. Але після звільнення він змушений був 
залишити рідне місто й перебратися до Києва: де упродовж 
1931–1933 рр. працював науковим співробітником 
Лаврського музею [207, с. 98].  

Працюючи у Києві, Ю. Й. Сіцінський захворів й 
прагнув повернутися додому. Одначе виявилося, що й 
повертатися авторитетному ученому фактично нікуди – за 
його відсутності рішенням Кам’янець-Подільської 
міськради від 20 вересня 1933 р. власний будинок 
Ю. Сіцінського «націоналізували», а по суті вкрали. Отже, 
приватний, збудований на кошти Юхима Йосиповича ще до 
Першої світової війни, будинок у нього відібрали, 
залишивши йому у флігелі лише одну невеличку кімнатку. 
Але й на цьому наруга над ученим не закінчилася: у 1935 р. 
його виселили на Підзамче до Ю. А. Ундерко, де він знімав 
за плату кімнату. Оскільки Ю. Й. Сіцінський мав одну з 
найбільших приватних книгозбірень міста, то під час його 
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примусового переселення вантажівка, що її перевозила, 
виявилася замалою й чимало рідкісних видань просто 
загинуло по дорозі [207, с. 98]. Вочевидь це прискорило 
смерть ученого, яка сталася 7 грудня 1937 р.  

Інформаційне видання «Український тиждень», що 
друкувалося у Празі, присвятило пам’яті відомого ученого 
некролог, у якому зокрема зауважувалися прикрі обставини 
останніх років життя проф. Ю. Сіцінського: «В 1918 р. був 
обраний професором Українського Університету в Кам’янці 
по катедрі археології та історії Поділля, де й викладав до 
1922 р. (від 1920 р. проф. Ю. Сіцінського залишили як 
«наукового співробітника», але в 1929 [р.] зовсім усунули з 
музею, залишаючи його без всяких засобів існування). В 
рр. 1931–1933 був науковим співробітником музею Лаври у 
Київі, звідки його усунули в серпні 1933 р. «за скороченням 
штатів», не залишаючи заслуженому працьовнику жадної 
пенсії чи допомоги. Відтоді жив у Кам’янці у великих 
матеріяльних недостачах, тим більше, що в 1933 р. відняли 
від нього й власний дім. Останні півроку тяжко хорував. 
Вмер на 79 році життя і був похований в Кам’янці дня 
13 грудня 1937 р.»  

Особлива увага у публікації приділялася сумній долі 
непересічної книгозбірні небіжчика: «Проф. Ю. Сіцінський 
мав велику власну бібліотеку – одиноку на Поділлі, де були 
зібрані усі важнійші джерела і взагалі всякі видання 
ріжними мовами, які стосуються історії Поділля. Багатий 
був також відділ українських видань (також і з Галицької 
України) […]. За большевицьких часів частину бібліотеки 
знищили члени славетної «Чеки», уживаючи її на 
«підпалку». Більшу частину бібліотеки з відділом до історії 
Поділля закупив перед кількома роками музей в 
Проскурові, деяка частина перейшла до Лаврського музею, 
а що сталося з рештою бібліотеки – невідомо» [315, с. 3–4].  
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В одному з листів до акад. М. С. Грушевського 
Юхим Сіцінський зауважив: «Оце, віддавши під Вашу опіку 
свої «Замки подільські…», хочу братися за другий випуск 
«Нарисів історії Поділля» [цит. за: 186, с. 93]. Одначе цьому 
наміру не судилося збутися. Сталінщина повною мірою 
використала краєзнавчий рух у своїх політичних 
комбінаціях задля зміцнення власного режиму, а, 
досягнувши мети, почала розглядати його як прояв 
місцевого патріотизму чи сепаратизму, буржуазного 
(українського) націоналізму. Упродовж 1929–1933 рр. у 
«справах» міфічних «Спілки визволення України», 
«Українського національного центру» чи «Української 
військової організації» були репресовані сотні 
представників подільської інтелігенції, в тому числі 
організатори краєзнавчого й музейницького руху у регіоні, 
пов’язані насамперед з Вінницею, Кам’янцем-Подільським, 
Проскуровим, Тульчином та іншими його міськими 
осередками культурного життя – Г. В. Брілінг, 
Н. Т. Гаморак, В. О. Геринович, П. Г. Клепатський, 
В. Д. Отамановський, Ю. Й. Сіцінський, Ю. П. Філь, дещо 
згодом В. М. Гаґенмейстер (1887–1938) та ін. [191]  

Природно, що упродовж кількох десятиріч, аж до 
початку 60-х рр., відродити ефективну роботу у напрямі 
дослідження історії Поділля виявилося неможливо.  

Характерною особливістю прикордонного регіону 
радянської України був високий ступінь концентрації у його 
містах військових гарнізонів, частин ЧК-ГПУ, міліції, 
частин особливого призначення – розквартированих на 
Поділлі на випадок ймовірного нападу гіпотетичного 
імперіалістичного агресора. Мілітаризація регіону й 
насиченість його оперативно-чекістською агентурою 
спричиняла особливо ретельне відстежування 
антирадянських й гадано антирадянських настроїв місцевої 
людності з боку місцевого чекістсько-енкаведистського 
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апарату. У фокусі його уваги перебувала насамперед 
міська інтелектуальна еліта Східного Поділля.  

Традиційна інтелігенція міст Поділля, яка упродовж 
1920-х рр. була уособленням наступності інтелігентських 
поколінь, оскільки ледь не стовідсотково отримала освіту 
ще до Першої світової війни й значною своєю частиною 
була ангажована у події Української революції 1917–
1921 рр., в очах більшовицької влади виступала 
небезпечним ідеологічним опонентом/конкурентом. Відтак 
левова частка агентурно-інформаційної мережі 
Подільського губвідділу ГПУ спрямовувала свої зусилля 
проти цієї національно свідомої інтелігенції, авангардом 
якої виступало учительство.  
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ВИСНОВКИ 
 

Міста радянського Поділля 1920-х рр. належали, за 
тогочасною офіційною класифікацією, до кустарно-
ремісничого типу (Тульчин – центр однойменної округи), 
змішаного – адміністративно-торговельно-промислового 
типу міських поселень, завдячуючи своїм статусом 
насамперед власній адміністративній функції центру 
відповідної округи (Вінниця, Кам’янець-Подільський, 
Могилів-Подільський, Проскурів). Поважним залізничним 
вузлом й міським поселенням транспортного типу була 
Жмеринка.  

Такі міста, як Вінниця, Гайсин, Кам’янець-
Подільський, Могилів-Подільський, Проскурів, Тульчин, 
були осередками перебування губернських, окружних 
органів влади, там розташовувалися різноманітні установи, 
навчальні заклади, тобто зосереджувалась основна маса 
освіченого населення губернії, робітників розумової праці. 
Остання категорія городян нараховувала 25 тис. осіб 
(6,25 %) серед загалу міського населення Поділля (400 тис.) 
за Всесоюзним міським переписом 1923 р. Але загалом у 
містах регіону проживало лише 10 % місцевої людності, 
решта – 90 % займалися сільським господарством. 
Робітництво міст Поділля було назагал неавтохтонного 
походження, а складалося з приїжджих – мігрантів з Росії 
чи східних губерній України, що на їхню підтримку 
розраховувала нечисленна компартійна адміністрація 
регіону, також значною мірою відряджена до західного 
прикордоння УСРР зі Сходу. Ще одним резервом підтримки 
влади слугувало місцеве незаможницьке селянство. Саме з 
цих двох суспільних категорій (робітництва й незаможного 
селянства) й намагалася більшовицька адміністрація регіону 
рекрутувати нову радянську інтелігенцію, надаючи 
вихідцям із суспільних низів численні пільги й привілеї при 
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здобуванні освіти (початкової, середньої й вищої) й 
забезпечуючи надалі їм «зелену вулицю» при наступному 
кар’єрному просуванні, розраховуючи, у свою чергу, на 
беззастережну підтримку своїх дій з боку цієї «нової 
інтелігенції».  

Натомість стара, традиційна інтелігенція міст Поділля, 
яка упродовж 1920-х рр. була уособленням наступності 
інтелігентських поколінь, оскільки ледь не стовідсотково 
отримала освіту ще до Першої світової війни й значною 
своєю частиною була ангажована у події Української 
революції 1917–1921 рр., в очах більшовицької влади 
виступала небезпечним ідеологічним 
опонентом/конкурентом. Відтак левова частка агентурно-
інформаційної мережі Подільського губвідділу ГПУ 
спрямовувала свої зусилля проти цієї національно свідомої 
інтелігенції, авангардом якої виступало учительство.  

Значні зусилля докладалися новою владою для 
трасформації звичної обрядовості подільських міст у 
зв’язку з появою й насаджуванням нових радянських свят і 
звичаїв. Суботники, недільники, «комсомольські весілля», 
«антирелігійні карнавали», відзначення пам’ятних 
більшовицьких дат (днів народження й смерті В. Ульянова-
Леніна, річниці Жовтневого перевороту 1917 р.) тощо – 
поступово, але неухильно ставали традицією як у регіоні, 
так і по всій республіці, заперечуючи ще свіжу пам’ять про 
традиції й пам’ятні дати незавершеної Української 
революції 1917–1921 рр.  

Радянська влада намагалась вирішити житлову 
проблему власними методами, націоналізуючи будівлі та 
розподіляючи їх за класовими критеріями. Підставою до 
цього слугував декрет про націоналізацію всіх міських 
домоволодінь, надання квартир носило характер реквізиції, 
як і облік та розподіл меблів. За цілковитої відсутності 
коштів та джерел їх отримання відділи житлового 

178



господарства використовували наявні запаси 
житлоплощі, але не могли розпочати ані спорудження 
нових будинків, ані ремонт наявних, які дедалі більше 
занепадали й руйнувалися.  

Упродовж 1920-х рр. перевагою при наданні житла 
користувалися робітники, члени профспілок та 
військовослужбовці. Саме військові, численні дивізії РСЧА, 
дислоковані у прикордонному регіоні, й їхні штаби та 
апарат управління, тилові служби, розквартировані у містах 
Поділля, стали виразною ознакою міського життя регіону, 
як і численні чекісти/енкаведисти, покликані гарантувати 
безпеку прикордонної смуги й відстежувати «антирадянські 
прояви» й «змови» серед подолян.  

Неп перевів комунгоспи на самоокупність. 1922 р. став 
роком реорганізації комунального господарства Поділля на 
нових засадах самоокупності та господарського розрахунку.  

Упродовж 1920-х рр. були серйозні спроби 
більшовицької влади створити новий побут, цілковито 
відповідний ідеям й потребам будівництва соціалізму. 
Йшлося насамперед про проектування й спорудження 
будинків і житлових масивів особливого типу, 
розрахованих винятково на колективний спосіб життя. 
Відповідно до теоретичних побудов, людина мала жити й 
виховуватися у колективі. Відтак, старий побут був 
шкідливим, адже люди жили у ньому відокремлено – 
родинами або поодинці, в окремих будинках або квартирах, 
що роз’єднувало людей, зміцнювало індивідуалістичні й 
власницькі навички. Отже, його слід було зламати й 
замінити іншим, колективістським. Окремій особі чи 
сімейній парі відводилася мінімальна житлоплоща – 
індивідуальне життя максимально урізалося задля 
підпорядкування життю у колективі.  

Проектам нового побуту не судилося збутися. Новий 
побут не прищепився з різних причин. Й тому, що держава 
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була неспроможна забезпечити таке велетенське 
будівництво, й тому, що вона не могла взяти на себе цілком 
побутове обслуговування людей – громадське харчування, 
виховання дітей, прання тощо. Тим більше, що 
налагодження повсякденного матеріального побуту для 
радянської держави завжди перебувало на останньому місці 
у порівнянні з потребами військово-промислового 
комплексу. А найголовніше – проекти ці були занадто 
утопічні й суперечили природі людини. Фантастичні владні 
проекти обернулися у реальному житті погіршенням умов 
повсякденного побуту, виселеннями, ущільненнями й 
комуналками.  

Комунальні квартири залишилися у житті радянської 
людини мимовільною пародією на ті фантомні будинки-
комуни, що їх малювали у власних мріях ранні ідеологи 
нового соціалістичного побуту. Кожна родина у комуналці 
жила власним життям – як могла й уміла. Крім того, 
комунальні квартири були вимушеним заходом, 
викликаним гострим й хронічним житловим дефіцитом у 
державі. Дефіцит пояснювався зокрема й тим, що житлове 
будівництво різко відставало від потреб населення. Звідси 
людська тіснота й скупченість на обмеженій житлоплощі. 
Квартира, розрахована раніше на одну родину, заселялася 
кількома сім’ями; великі кімнати розгороджувалися 
перетинками. У великих містах запроваджувалася так звана 
санітарна норма, згідно з якою кожна особа не мала права 
претендувати більше як на 9 м2. Запроваджувалися й інші 
обмеження. На цій базі житлового голоду й складався 
комунальний побут з власними особливими законами й 
специфічним колоритом, що виразною прикметою стали 
надзвичайна тіснява повсякденності й необхідність 
постійного спілкування з чужими людьми.  

Побутові стереотипи поведінки подільського селянства 
формувалися під впливом багатовікових традицій, міське ж 
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населення регіону формувало свою поведінку, 
аналізуючи не лише надбання народної мудрості, а й нову 
інформацію, демонструвало зразки нового мислення та дій. 
На початку ХХ ст. багато стереотипів мислення та 
поведінки зазнали трансформації завдяки загальним 
революційним змінам у суспільстві, цей процес тривав й 
упродовж 1920-х рр. внаслідок цілеспрямованої політики 
радянської влади. Міське населення Поділля, 
пристосовуючись до нових умов життя, багато в чому 
змінило свій побут. Перерозподіл матеріальних цінностей, 
нові умови існування одних кинули у злиденність, інших 
піднесли до нормального чи покращеного існування.  

Службовці Поділля були тією категорією освічених 
городян, яка, за офіційною статистикою, включала як 
представників старої інтелігенції, фахівців, так і численне 
чиновництво радянських установ. За оцінкою органів влади, 
міська інтелігенція Поділля, 80 % якої були радянськими 
службовцями, являла собою, за нечисленними винятками, 
пасивну масу, що зайнята лише пошуком засобів до 
існування. У залежності від їхнього матеріального 
становища, яке не у всіх установах було однакове, 
коливалися й настрої робітників розумової праці 
подільських міст. Особливо наголошувалося назагал 
лояльне ставлення до радянської адміністрації.  

Студентство Поділля головним чином зосереджувалося 
у Кам’янці-Подільському та Вінниці й у значному ступені 
було просякнуто українськими незалежницькими ідеалами, 
чому значною мірою сприяла професура, попри формальні 
запевнення останньої у лояльності до більшовицької 
адміністрації.  

Надзвичайно складною упродовж усіх 1920-х років 
залишалася у регіоні житлова проблема. Руйнування 
міському житловому фонду, завдані Першою світовою 
війною, кількаразовим переміщенням фронтів територією 
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Поділля упродовж військових дій 1914–1918 рр. й 
подальшою більшовицькою агресією проти Української 
Народної Республіки, так і не були компенсовані 
позитивною програмою житлового будівництва нової 
радянської адміністрації. Її засадничим гаслом у сфері 
міського комунального господарства, як, зрештою, і в 
інших, залишалося сумнозвісне «Грабуй награбоване!» 
Отже, в першу чергу для більшовицької влади йшлося про 
перерозподіл міського житлового фонду, який вона 
успадкувала/захопила від попередньої російської імперської 
або української національної адміністрації.  

Отже, для житлово-комунальної політики 
комуністичної влади на Поділлі (як і по всій УСРР) 
прикметними упродовж 1920-х років були терор і свавілля, 
націоналізація й конфіскація домоволодінь 
«експлуататорських елементів», «ущільнення» 
представників розумової праці, «старої інтелігенції» з 
певним відступом у бік лібералізації, що пов’язувалася з 
частковою денаціоналізацією житлових споруд за часів 
нової економічної політики. Характерною особливістю 
прикордонного регіону радянської України був високий 
ступінь концентрації у його містах військових гарнізонів, 
частин ЧК-ГПУ, міліції, частин особливого призначення – 
розквартированих на Поділлі на випадок ймовірного нападу 
гіпотетичного імперіалістичного агресора, а відтак й 
додатковий тиск на житлово-комунальну сферу міст і 
містечок, у розвиток яких нова влада не поспішала вкладати 
кошти.  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ  

 
І. АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ  

 
Центральний державний архів вищих органів влади  

та управління України  
(ЦДАВО України)  

 
Ф. 1. Всеукраїнський Центральний Виконавчий 

Комітет Рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів (ВУЦВК), м. Харків, Київ.  

Оп. 2. Справи постійного зберігання за 1921–1924 рр.  
1. Спр. 2291. Протоколи засідань Малої Президії 

ВУЦВК №№ 1/137 – 53/189. 21 січня – 30 грудня 1924 р. 
99 арк.  

Ф. 166. Народний комісаріат освіти УСРР.  
Оп. 2. Справи постійного зберігання за 1921–1922 рр.  
2. Спр. 36. Листування з губвідділами Наросвіти 

УСРР щодо організаційно-методичних питань роботи 
культосвітніх установ та особисті листи на ім’я наркома 
освіти УСРР. 20 листоп. 1921 р. – 19 верес. 1922 р. 67 арк.  

Оп. 3. Справи постійного зберігання за 1923 р.  
3. Спр. 131. Доповідь Харківської губполітосвіти про 

її роботу з 1.Х.1922 р. по 1.Х.1923 р. та матеріали до неї. 
Листування з Харківською губполітосвітою про репертуар в 
театрах, організацію виставки до 6-х роковин Лютневої 
революції, охорону археологічних та музейних цінностей та 
з інших питань. 10 квіт. – 29 груд. 1923 р. 431 арк.  

Оп. 6. Справи постійного зберігання за 1926–1930 рр.  
4. Спр. 49. Проекти резолюцій II-го Всеукраїнського 

з’їзду спілки Робос. Доповідь Наркомосу УСРР про стан 
народної освіти України та повідомлення інформаційно-
статистичного відділу про інтерв’ю з заступником 
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Наркомосу УСРР А. Приходьком про підготовку до 
1926/27 учбового року. Розпорядження фінансово-
економічного управління Наркомосу про передачу деяких 
учбових закладів з державного на місцевий бюджет та 
відомості про асигнування профтехнічних і трудових шкіл 
на 1925/26 рік по місцевому бюджету. Схеми обстеження 
стану народної освіти України. 2 січ. 1926 р. – 5 січ. 1927 р. 
195 арк.  

5. Спр. 226. Статистичні відомості про прийом до 
вищих і середніх учбових закладів України в 
1926/27 навчальному році. 1927 р. 97 арк.  

6. Спр. 257. Статистичні відомості про стан вузів, 
технікумів та робітфаків України і склад студентів за 
1926/27 навчальний рік. 1927 р. 82 арк.  

7. Спр. 259. Статистичні відомості окружних 
інспектур народної освіти про стан трудових шкіл України 
за 1925/26 навчальний рік. Верес. 1926 р. – трав. 1927 р. 
76 арк.  

8. Спр. 265. Інформаційно-статистичні відомості про 
мережу установ народної освіти України, динаміку росту 
установ профосу, соцвиху та політосвіти з 1921 по 1925 рік, 
стан освітніх установ з 1923 по 1926 р., розподіл студентів, 
закінчивших вищі і середні учбові заклади, навантаженість 
вчителів трудових шкіл, стан українізації учбових закладів і 
науково-дослідних установ на 1/I і 1/ХІІ-1925 р. 1926 р. 
107 арк.  

Оп. 9. 1929–1931 рр.  
9. Спр. 58. Матеріали та листування колегії 

Наркомосу УСРР з питань добору керуючих кадрів вузів, 
ліквідації неписьменності, поновлення в правах студентів 
вузів і технікумів та ін. 20 лют. 1929 р. – 2 січ. 1930 р. 
171 арк.  

10. Спр. 80. Річні звіти про роботу інститутів, 
технікумів та робфаків УСРР за 1928/29 р. Списки 
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викладачів цих учбових закладів. Груд. 1929 р. – берез. 
1930 р. 431 арк.  

11. Спр. 81. Річні звіти про роботу інститутів, 
технікумів та робфаків УСРР за 1928/29 р. Списки 
викладачів цих учбових закладів. Груд. 1929 р. – берез. 
1930 р. 194 арк.  

12. Спр. 226. Статистичні відомості про потребу в 
педкадрах для вузів, технікумів, профшкіл України на 
п’ятирічку 1929–1933 рр. 1929 р. 47 арк.  

13. Спр. 241. Матеріали розподілу на роботу 
студентів-випускників та аспірантів вузів УСРР. Анкетні 
дані на наукових робітників музеїв, ректорів і директорів 
вузів і технікумів УСРР. Список центральних і місцевих 
музеїв України. Списки студентів, закінчивших ІНО в 
1928/29 р. 7 лют. – 12 верес. 1929 р. 213 арк.  

14. Спр. 701. Листування з управліннями Наркомосу 
УСРР і Держпланом УСРР з питань планування, добору та 
розміщення кадрів. 12–28 груд. 1929 р. 278 арк.  

15. Спр. 1217. Листування з окрінспектурами народної 
освіти про забезпечення шкіл вчителями. 4 січ. – 30 верес. 
1930 р. 276 арк.  

16. Спр. 1222. Листування з райвиконкомами, 
інспектурами народної освіти України про забезпечення 
шкіл вчительськими кадрами. 31 серп. – 12 листоп. 1930 р. 
102 арк.  

Оп. 12. Особові справи.  
17. Спр. 1790. Особова справа В. П. Гоци. 20 січ. 

1925 р. – 31 жовт. 1928 р. 13 арк.  
Ф. 331. Уповноважений Комісії сприяння ученим 

РНК СРСР при РНК УСРР.  
Оп. 1. Справи постійного зберігання за 1921–1928 рр.  
18. Спр. 148. Документи щодо роботи секції наукових 

працівників Кам’янець-Подільського губвідділу. 1 квітня – 
10 грудня 1924 р. 116 арк.  
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19. Спр. 149. Документи щодо роботи секції 
наукових працівників Київського губвідділу. 1 січня – 
27 листопада 1924 р. 280 арк.  

20. Спр. 188. Звіт щодо роботи секції наукових 
працівників Київського округового відділу союзу «Робос» 
за січень – червень 1925 р. й матеріали до нього. 93 арк.  

21. Спр. 250. Протоколи засідань секції наукових 
працівників Київського округового відділу союзу «Робос» 
та матеріали до них. 1 січня – 28 грудня 1926 р. 220 арк.  

Ф. 413. Центральна комісія національних 
меншостей при Всеукраїнському Центральному 
Виконавчому Комітеті.  

Оп. 1. Справи постійного зберігання за 1923–1933 рр.  
22. Спр. 18. Протоколи засідань комісії національних 

меншостей при Київському та Одеському губвиконкомах. 
15 січня – 17 грудня 1924 р. 29 арк.  

Ф. 582. Центральне статистичне управління УРСР.  
Оп. 1. Справи постійного зберігання за 1920–1926 рр.  
23. Спр. 67. Звіти Подільського губстатбюро щодо 

роботи відділу демографії й листування з ним щодо 
розробки даних про природний рух населення за 1914–
1920 рр. 4 липня 1921 р. – 30 жовтня 1922 р. 20 арк.  

24. Спр. 144. Листування з НКВС УСРР щодо 
надсилання відомостей про переселення з губерній, які 
постраждали від неврожаю, на Україну. Списки повітових 
підвідділів ЗАГС Київської губ. На травень 1922 р. 24 берез. 
– 23 серп. 1922 р. 21 арк.  

25. Спр. 156. Відомості щодо природного руху 
населення Подільської та Полтавської губерній. 1922 р. 
27 арк.  

26. Спр. 285. Робочі таблиці погубернських підсумків 
щодо природного руху населення на Україні за 1871–
1910 рр. 1923 р. 27 арк.  

186



27. Спр. 292. Статистичні відомості щодо 
природного руху населення Подільської губернії за 1923 р. 
1923 р. 58 арк.  

28. Спр. 293. Зведені таблиці щодо природного руху 
населення Подільської губернії за 1913–1920 рр. до 
Всеросійського міського перепису населення 1923 р. 1923 р. 
158 арк.  

29. Спр. 301. Статистичні відомості щодо чисельності 
міського населення за даними перепису 1920 р. й звітні 
листи регістраторів демографічного перепису 1923 р. по 
округах Подільської губ. 1923 р. 163 арк.  

30. Спр. 304. Листування з Подільським губстатбюро 
щодо розробки й надсилання матеріалів демографічного 
перепису 1923 р. 19 лютого – 11 жовтня 1923 р. 78 арк.  

31. Спр. 905. Річні відомості щодо природного руху 
населення по округах України за 1925 р. 1925 р. 304 арк.  

32. Спр. 916. Таблиця ХV – народжені (живі) за віком 
й соціальним становищем батька у 1925 р. Зведена по 
округах України. 1925 р. 43 арк.  

33. Спр. 1422. Зведені річні таблиці природного руху 
населення по районах, округах та губерніях України за 
1923 р. 1923 р. 205 арк.  

34. Спр. 2691. Обіжники ЦСУ УСРР щодо розробки 
матеріалів Всесоюзного перепису населення 1926 р. 3 січня 
– 9 трав. 1927 р. 179 арк.  

35. Спр. 2692. Інструкція ЦСУ УСРР й листування з 
окрстатбюро щодо розробки матеріалів перепису населення 
1926 р. 6 січня – 12 грудня 1927 р. 111 арк.  

36. Спр. 3671. Листування з ЦСУ СРСР, Наркомюстом 
УСРР щодо розробки відомостей щодо засуджених, 
самогубців. 4 січня – 15 грудня 1928 р. 138 арк.  

Ф. 2717. Всеукраїнський комітет професійної спілки 
робітників освіти.  

Оп. 2. Справи постійного зберігання за 1917–1929 рр.  
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37. Спр. 1572. Питання пропаганди. 1929 р. 231 арк.  
38. Спр. 1676. Матеріал з’їзду освіти. 1929 р. 312 арк.  

 
Центральний державний архів громадських об’єднань 

України  
(ЦДАГО України)  

 
Ф. 1. Центральний Комітет Компартії України.  
Оп. 7. Протоколи засідань Оргбюро і Секретаріату ЦК 

КП(б)У і матеріали до них. 1919–1938 рр.  
39. Спр. 86. Матеріали до засідання Секретаріату ЦК 

КП(б)У. Вересень – жовтень 1927 р. 113 арк.  
Оп. 20. Документи відділів ЦК КП(б)У. 1918–1941 рр.  
40. Спр. 2265. Звіт Народного комісаріату освіти 

УСРР до ЦК КП(б)У про діяльність за 1924–1926 рр. 
13 серп. 1926 р. 72 арк.  

41. Спр. 2266. Пояснювальна записка Народного 
комісаріату освіти УСРР до п’ятирічного плану підготовки 
наукових співробітників та викладачів вищих навчальних 
закладів України на 1926–1930 рр. 1926 р. 82 арк.  

42. Спр. 2491. Витяги з протоколів засідань 
Секретаріату ЦК КП(б)У, копії резолюцій всесоюзних та 
всеукраїнських з’їздів пролетарського студентства, 
протоколи комісії Політбюро ЦК КП(б)У, листування з 
Наркоматом освіти УСРР щодо роботи вищих навчальних 
закладів республіки. 3 січ. – 11 листоп. 1927 р. 118 арк.  

43. Спр. 2703. Доповідні записки, довідки 
Інформвідділу ЦК КП(б)У, ВРНГ УСРР, радянських органів 
щодо стану й перспектив розвитку вищої освіти у 
республіці, зв’язків вищих навчальних закладів з 
виробництвом, стану справ в окремих навчальних закладах, 
діяльності партосередків вишів. Тези доповіді 
проф. С. Ю. Семковського про взаємодопомогу 
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республіканських та союзних науково-дослідних установ. 
Лютий – 29 верес. 1928 р. 85 арк.  

44. Спр. 2704. Листування з Наркомосом УСРР, 
витяги з протоколів засідань Політбюро ЦК КП(б)У, 
довідки, доповідні записки Інформвідділу ЦК КП(б)У, 
радянських органів з питань стану й роботи вищих 
навчальних закладів, середніх шкіл, технікумів, організації 
Інституту радянського будівництва, матеріального стану й 
побутових умов студентства. 11 січ. – 19 груд. 1928 р. 
117 арк.  

45. Спр. 3099. Доповідна записка, довідки ЦК КП(б)У, 
Всеукраїнського комітету профспілки працівників освіти 
ЦК КП(б)У щодо ролі сільських вчителів у соціалістичному 
будівництві, терористичних актів куркулів проти учителів, 
матеріально-побутових умов вчителів та студентів, 
розподілу випускників вищіх навчальних закладів та з ін. 
питань. 28 лют. – 27 трав. 1930 р. 49 арк.  

46. Спр. 6600. Довідка, доповідна записка щодо стану 
й перспектив подальшого господарсько-культурного 
розвитку міста Кам’янця-Подільського (колишнього 
губернського центру Поділля). У справі наявний план 
м. Кам’янця-Подільського. 1934 р. 85 арк.  
 

Державний архів Вінницької області (ДАВО)  
 

Ф. Д-54. Вінницький учительський інститут, 
м. Вінниця.  

Оп. 1. 1919–1920 рр.  
47. Спр. 171. Учбові плани, списки учнів та їхні 

документи й звіти короткотермінових курсів для вчителів. 
19 квітня 1915 р. – 2 серпня 1918 р. 158 арк.  

48. Спр. 176. Програми й плани занять за 1913–
1914 рр. 58 арк.  
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49. Спр. 179. Програми й плани занять за 1914–
1915 рр. 81 арк.  

Ф. П-1. Подільський губернський комітет КП(б)У. 
Губком КП(б)У, м. Вінниця, Вінницької округи, 
Подільської губ.  

Оп. 1. 1920–1925 рр.  
50. Спр. 5. Протокол і матеріали Х-ї Подільської 

губернської конференції КП(б)У. 5–8 трав. 1924 р. 354 арк.  
51. Спр. 11. Протоколи пленумів Подільського 

губернського комітету КП(б)У. 8 лют. – 30 листоп. 1922 р. 
168 арк.  

52. Спр. 18. Протоколи засідань Бюро Подільського 
губернського комітету КП(б)У. 1 січ. – 27 черв. 1924 р. 
129 арк.  

53. Спр. 40. Політогляди, доповіді й політлисти 
Подільського губернського комітету КП(б)У до ЦК РКП(б) 
та ЦК КП(б)У щодо проведеної роботи й стану Подільської 
губернської організації КП(б)У. Лютий 1923 р. – березень 
1924 р. 63 арк.  

54. Спр. 43. Політдоповіді й політлисти щодо 
економічного й політичного стану Кам’янець-Подільської 
округи й роботи Кам’янець-Подільського округового 
комітету КП(б)У. 6 жовт. 1923 р. – 16 черв. 1925 р. 22 арк.  

55. Спр. 45. Політлисти й політдоповіді щодо 
економічного й політичного стану Тульчинської округи й 
роботи Тульчинського округового комітету КП(б)У. 13 лют. 
1923 р. – 18 квіт. 1924 р. 42 арк.  

56. Спр. 46. Секретні обіжники й директиви 
Подільського губкому й Вінницького міськкому КП(б)У з 
питань: організації загонів особливого призначення, 
збирання продподатку, ставлення до нової економічної 
політики й посилення роботи кооперації та ін. 27 черв. – 
19 верес. 1921 р.  
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57. Спр. 57. Доповіді, звіти й огляди Подільського 
губернського відділу Державного Політичного Управління 
щодо політичного й економічного стану Подільської губ. 
Липень – грудень 1923 р. 246 арк.  

58. Спр. 76. Витяг з протоколу засідання Пленуму ЦК 
РКП(б) за участю тов. Сталіна з питання зовнішньої торгівлі 
й листування з ЦК КП(б)У з питань: роботи на селі, 
призначень, переміщень, відкомандирувань, надання 
відпусток, відряджень на курси та з інших питань 
організаційної роботи. 17 січ. 1923 р. – 10 квіт. 1924 р. 
314 арк.  

59. Спр. 226. Доповідь, звіти й зведення щодо 
діяльності Подільського губернського комітету КП(б)У. 
Травень – 8 листоп. 1921 р. 48 арк.  

60. Спр. 227. Інформаційні зведення щодо діяльності 
Подільського губернського комітету КП(б)У та повітових 
комітетів КП(б)У Подільської губ. 1 черв. – 31 жовт. 1921 р. 
31 арк.  

61. Спр. 230. Звіти щодо роботи відділів і підвідділів 
Подгубкому КП(б)У й копії характеристик відповідальних 
працівників Подільської організації КП(б)У. Грудень 
1921 р. 15 арк.  

62. Спр. 231. Огляди діяльності Могилівської, 
Кам’янецької, Ямпольської, Летичівської, Ново-Ушицької, 
Ольгопільської, Гайсинської, Проскурівської й Вінницької 
повітових організацій КП(б)У. Серпень 1922 р. – лютий 
1923 р. 14 арк.  

63. Спр. 234. Річний звіт щодо роботи Подільського 
губернського комітету КП(б)У (за період з ІХ Подільської 
губернської конференції КП(б)У до 1 січня 1924 р.). 
20 берез. 1924 р. 59 арк.  

64. Спр. 389. Протоколи засідань колегій: 
політосвітвідділу, економічної, відділу друку й 
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оргінструкторської Подільського губернського комітету 
ЛКСМУ. 26 верес. 1923 р. – 25 лют. 1924 р. 50 арк.  

65. Спр. 1438. Анкети членів Вінницької міськради. 
28 верес. – 19 жовт. 1923 р. 97 арк.  

66. Спр. 1569. Доповіді, зведення та ін. матеріали з 
питань: партосвіти й кінофікації села губернського відділу 
професійної освіти й губернського управління будинками 
селянина. 1 жовт. 1924 р. – 12 січ. 1925 р.  

Оп. 1-а. 1917, 1919–1925 рр.  
67. Спр. 9. Директиви ЦК КП(б)У. 4 січ. – 30 груд. 

1921 р. 82 арк.  
68. Спр. 23. Копія стенограми VIII-ї Подільської 

губернської конференції КП(б)У. 2–5 лип. 1922 р. 100 арк.  
69. Спр. 103. Протокол засідання комісії з 

колективізації побуту при Подільському губжінвідділі. 
6 берез. 1925 р. 3 арк.  

Ф. П-7. Ольгопільський повітовий комітет КП(б)У, 
м. Бершадь, Ольгопільський повіт, Подільська губ.  

Оп. 1. 1920–1923 рр.  
70. Спр. 70. Протоколи засідань президії 

Крижопільського райкому КП(б)У. 18 січ. – 10 груд. 1921 р. 
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73. Спр. 5. Протоколи засідань бюро. 19 лют. – 
31 груд. 1923 р. 138 арк.  
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комітет (Губревком), м. Вінниця Подільської губ.  
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